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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gaszowice
Adres pocztowy: ul. Rydułtowska 2
Miejscowość: Gaszowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-293
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
E-mail: inwestycje@gaszowice.pl
Tel.: +48 324327157
Faks: +48 324327141
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gaszowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.gaszowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice
Numer referencyjny: GPIZP.271.33.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09330000 Energia słoneczna

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:
Zadanie I: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac
montażowych, dostawa urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie
procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36
kWp (0,43036 MWe) – łącznie 104 obiekty.
Zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac
montażowych, wykonanie prac budowlano-montażowych, dostawa urządzeń, uruchomienie instalacji kolektorów
słonecznych. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) – łącznie 19 obiektów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_ngomolsz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-145995
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 209-546522
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/10/2021
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1 - zadanie I dotyczy instalacji fotowoltaicznych
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP
(zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną).Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca wyposaży instalację
w ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną. Jeśli oferta przewiduje
wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub
równoważną uzyska 15 pkt, jeśli oferta nie przewiduje wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę
przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną uzyska 0 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego. Oferta otrzyma za
wskazaną wartość współczynnika: minus 0,40 %/oC do minus 0,38 %/ oC - 0 pkt. minus 0,38 %/oC do minus
0,36 %/ oC - 10 pkt. minus 0,36 %/ oC i więcej - 15 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeglądów. Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje dwa wskazane
przeglądy, jeden ze wskazanych przeglądów, czy nie oferuje przeglądów, wykonanie przeglądu (poza
przeglądami wymaganymi przez producenta) dla wszystkich instalacji między 12 a 14 miesiącem użytkowania
od odbioru końcowego (zakres przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych
czynności przy odbiorze instalacji) 5 pkt., wykonanie przeglądu (poza przeglądami wymaganymi przez
producenta) dla wszystkich instalacji między 48 a 52 miesiącem użytkowania od odbioru końcowego (zakres
przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych czynności przy odbiorze
instalacji) 5 pkt., wykonanie obu opisanych wyżej przeglądów 10 pkt. / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP
(zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną).Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca wyposaży instalację
w ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną. Jeśli oferta przewiduje
wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub
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równoważną uzyska 15 pkt, jeśli oferta nie przewiduje wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę
przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną uzyska 0 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego. Oferta otrzyma za
wskazaną wartość współczynnika: minus 0,40 %/oC do minus 0,38 %/ oC - 0 pkt. minus 0,38 %/oC do minus
0,36 %/ oC - 10 pkt. minus 0,36 %/ oC i więcej - 15 pkt. Informacja dodatkowa: W przypadku zaoferowania
modułu o współczynniku równym minus 0,38%/oC Wykonawca otrzyma 10 pkt., w przypadku zaoferowania
modułu o współczynniku równym minus 0,36%/oC Wykonawca otrzyma 15 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeglądów. Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje dwa wskazane
przeglądy, jeden ze wskazanych przeglądów, czy nie oferuje przeglądów, wykonanie przeglądu (poza
przeglądami wymaganymi przez producenta) dla wszystkich instalacji między 12 a 14 miesiącem użytkowania
od odbioru końcowego (zakres przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych
czynności przy odbiorze instalacji) 5 pkt., wykonanie przeglądu (poza przeglądami wymaganymi przez
producenta) dla wszystkich instalacji między 48 a 52 miesiącem użytkowania od odbioru końcowego (zakres
przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych czynności przy odbiorze
instalacji) 5 pkt., wykonanie obu opisanych wyżej przeglądów 10 pkt. / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1.Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu określono w rozdziale XX SWZ w tym fakultatywne.
2.Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wskazanych w rozdziale XX, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do
przedłożenia: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a.art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych,b.art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,c.art.109 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy PZP,d.art.109
ust.1 pkt 2 lit.b ustawy PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,e.art.109
ust.1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę aresztu sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2)oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4)oświadczenia wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a.art.108 ust.1 pkt
3 PZP,b.art.108 ust.1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,c.art.108 ust.1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,d.art.108 ust.1 pkt 6 PZP,e.art.109 ust.1 pkt 2 lit.b PZP dotyczących
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ukarania za wykroczenie,za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.Dod.informacje
roz.XXIII SWZ.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:a)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;b)pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;c)oryginał
gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz szczegóły dotyczące
wadium określono w rozdziale XXVI SWZ,d)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wymagane
postanowieniami rozdziału VII,w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
ewentualnymi pełnomocnictwami;e)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 PZP;f)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite
Europejskie Dokumenty Zamówienia, o których mowa w rozdziale XXII;g)przedmiotowe środki dowodowe
wskazane w rozdziale XVIII oraz ewentualnie z rozdziału XXXIV,h)odpis lub informacja z KRS,CEIDG
lub innego właściwego rejestru dotyczący wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby, celem
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest do tego
umocowana.
Powinno być:
1.Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu określono w rozdziale XX SWZ w tym fakultatywne.
2.Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wskazanych w rozdziale XX, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do
przedłożenia: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a.art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych,b.art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,c.art.109 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy PZP,d.art.109
ust.1 pkt 2 lit.b ustawy PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,e.art.109
ust.1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę aresztu sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2)oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4)oświadczenia wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a.art.108 ust.1 pkt
3 PZP,b.art.108 ust.1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,c.art.108 ust.1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,d.art.108 ust.1 pkt 6 PZP,e.art.109 ust.1 pkt 2 lit.b PZP dotyczących
ukarania za wykroczenie,za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.Dod.informacje
roz.XXIII SWZ.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:a)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;b)pełnomocnictwo
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lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;c)oryginał
gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz szczegóły dotyczące
wadium określono w rozdziale XXVI SWZ,d)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wymagane
postanowieniami rozdziału VII,w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
ewentualnymi pełnomocnictwami;e)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 PZP;f)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite
Europejskie Dokumenty Zamówienia, o których mowa w rozdziale XXII;g)przedmiotowe środki dowodowe
wskazane w rozdziale XVIII.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1 - zadanie I dotyczy instalacji fotowoltaicznych
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN
Powinno być:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe,
potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagania co do przedmiotu zamówienia określone przez
Zamawiającego:
Dla ZADANIA I:
-kartę katalogową; ewentualnie deklarację producenta oraz certyfikaty potwierdzające spełnianie wymaganych
norm dla paneli fotowoltaicznych (modułów),
-kartę katalogową celem wykazania spełnienia parametrów minimalnych przewidzianych dla inwertera
(falownika),
-kartę katalogową oraz certyfikat jakości na potwierdzenie parametrów minimum dla konstrukcji montażowych,
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2 zadanie II dotyczy instalacji kolektorów słonecznych
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN
Powinno być:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe,
potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagania co do przedmiotu zamówienia określone przez
Zamawiającego:
Dla ZADANIA II:
-kartę katalogową dla kolektora słonecznego,
-europejski certyfikat zgodności „Solar Keymark” lub certyfikat równoważny, który ma obejmować wyniki
pełnego zakresu badań na gradobicie przeprowadzonych według norm EN 12975-2 lub równoważną lub EN
ISO 9806 lub równoważną zakończone brakiem doznania uszkodzeń – dla kolektora słonecznego,
-dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów: skrócone lub pełne
sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami wykonane przez akredytowane laboratorium

6/6

badawcze i/lub załącznik do certyfikatu Keymark lub równoważnego lub inne dokumenty równoważne – dla
kolektora słonecznego,
-kartę katalogową oraz atest PZH lub równoważny dla zbiornika.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/02/2022
Powinno być:
Data: 02/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

