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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141476-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sierakowice: Instalacje słoneczne
2019/S 061-141476

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 040-089685)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Sierakowice
Lęborska 30
Sierakowice
83-340
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Maszke
Tel.:  +58 6819509
E-mail: maszke.tomasz@sierakowice.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sierakowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Sierakowice
ul. Lęborska 30
Sierakowice
83-340
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Maszke
E-mail: maszke.tomasz@sierakowice.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sierakowice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poprzez dostawę
i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła wraz z budowa oświetlenia ulicznego
Numer referencyjny: SUE.271.2.2019
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II.1.2) Główny kod CPV
09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu pn. „OZE dla Kaszub – Wykorzystywanie
energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” (umowa o dofinansowanie
RPPM.10.03.01-22-0053/16-00 z dn. 3.10.2018 r.). W ramach zamówienia przewiduje się montaż 3 różnych
źródeł/instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje
się:
a) dostawę i montaż 522 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o łącznej
mocy 2 608,17 kW.
b) dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej
w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o łącznej mocy 669,90 kW.
c) budowę oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię fotowoltaiczną – 11 szt. w Gminie Sierakowice
(lampy solarne i hybrydowe) oraz 40 szt. w Gminie Kartuzy (lampy hybrydowe) o łącznej mocy PV: 13,77 kW.
d) pozostałe komplementarne urządzenia peryferyjne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 040-089685

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Podstawy wykluczenia - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1.1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
1.2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
1.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2)
ustawy Pzp.
1.4. jeżeli wykonawcy lub osoby (...) pozostają w relacjach (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp.
1.5. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp.
1.6.) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp.
1.7.) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego (...) prawomocnie skazano (...) -
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp.
1.8.) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków (...) - zgodnie z art.
24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp.
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1.9.) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) -
zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Min Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r poz. 1126).
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) - zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (...) - zgodnie z § 5 pkt 3 ww.
Rozporządzenia.
2.4. informację z KRK (...) - zgodnie z § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia.
2.5. Oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt od 5 do 10 ww. Rozporządzenia.
3. Informacje na temat wadium:
3.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych
00/100).
3.2. Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w Rozdz. VII, pkt 15 SIWZ oraz Rozdz. VIII SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 (tzw. zamówień powtarzanych) ustawy Pzp.
8. Pełną informację nt danych powyżej można znaleźć w SIWZ, który znajduje się na stronie BIP
Zamawiającego: www.sierakowice.biuletyn.net.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
4. dla pkt B.1. z tym, że w skład każdej z brygady musi wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca
certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych lub powietrznych pomp
ciepła do c.w.u, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych/ powietrznych pomp ciepła
lub jego autoryzowanego przedstawiciela albo będącym przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych/
powietrznych pomp ciepła lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i
montażu instalacji kolektorów słonecznych/powietrznych pomp ciepła, wydany przez producenta montowanych
kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
5. dla pkt B.2. spełniającą co najmniej jedno z wymagań określonych w ppkt. a), b), c) poniżej oraz
spełniającego wymaganie określone w ppkt. d) poniżej:
a) posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez
producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
b) jest przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego
Certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez
producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

www.sierakowice.biuletyn.net
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d) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy
Odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na dostawie i montażu min. 400 instalacji
solarnych o wartości min. 4 000 000,00 PLN.
6. dla pkt B.3. posiadająca certyfikat Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła
(EUCERT) oraz posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej zakresem
przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na dostawie i montażu min. 200 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. o
wartości min. 2 000 000,00 PLN
7. dla pkt B.4, B.5 i B.6. oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania
uprawnień budowlanych).
Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria wymienione są tylko w dokumentacji
zamówienia.
Powinno być:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy
bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty, okres Gwarancji oraz skrócenie Terminu realizacji zadania). Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich kryteriach.
2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie.
a) Kryterium nr 1: Cena oferty - waga 60 %.
b) Kryterium nr 2: okres Gwarancji jakości na wykonany montaż, użyte materiały i zamontowane urządzenia -
waga 20 %.
c) Kryterium nr 3: skrócenie Terminu realizacji zadania - waga 20 %.
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
W związku z możliwością rezygnacji części Beneficjentów bezpośrednich (użytkowników instalacji) z udziału
w projekcie „OZE dla Kaszub – wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice,
Kartuzy i Sulęczyno” zamawiający zastrzega możliwość niewykonania całości przedmiotu zamówienia lub
zmian przedmiotu zamówienia.. W związku z powyższym Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia
możliwości nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia lub zmian przedmiotu
zamówienia.
Powinno być:
Opcje: nie
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl lub www.sierakowice.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 1.4.2019 r. o godz. 12:00.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 8.4.2019 r. o godz. 13:00.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
B. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
1. Dziesięć trójosobowych brygad instalatorów (minimalny poziom wymagań został opisany w tabelce poniżej).
2. Koordynatora dostawy instalacji solarnych i oświetlenia ulicznego (minimalny poziom wymagań został
opisany w tabelce poniżej).
3. Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepła do c.w.u. (minimalny poziom wymagań został opisany w
tabelce poniżej).
4. Kierownika robót budowlanych branży sanitarnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
(minimalny poziom wymagań został opisany w tabelce poniżej).
5. Kierownika robót budowlanych branży elektroenergetycznej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej
specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (minimalny poziom wymagań został
opisany w tabelce poniżej).
6. Kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów (minimalny poziom wymagań został opisany w tabelce poniżej).
Powinno być:
B. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
1. Dziesięć trójosobowych brygad instalatorów.
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2. Koordynatora dostawy instalacji kolektorów słonecznych i oświetlenia ulicznego posiadający doświadczenie
w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na
dostawie i montażu min. 400 instalacji kolektorów słonecznych do c.w.u. o wartości min. 4 000 000,00 PLN.
3. Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepła do c.w.u. posiadający doświadczenie w realizacji co
najmniej jednej dostawy odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na dostawie i
montażu min. 200 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. o wartości min. 2 000 000,00 PLN.
4. Kierownika robót budowlanych branży sanitarnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku
kierownika budowy lub robót.
5. Kierownika robót budowlanych branży elektroenergetycznej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika
budowy lub robót.
6. Kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/05/2019
Powinno być:
Data: 06/06/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/04/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 01/04/2019
Czas lokalny: 11:50
Powinno być:
Data: 08/04/2019
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Czas lokalny: 11:50

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


