
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik " - w formule " zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudnik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258523

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kozielska1

1.4.2.) Miejscowość: Rudnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-411

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32/4106428

1.4.8.) Numer faksu: 324106428 wew,123

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-rudnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-rudnik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288273/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-02 14:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00211989/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2, Część 2)

Przed zmianą: 
20

Po zmianie: 
30,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2, Część 3)

Przed zmianą: 
20,00

Po zmianie: 
30,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą: 
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Zbiornik/zasobnik oraz wężownice wykonane ze stali nierdzewnej

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3, Część 3)

Przed zmianą: 
Zbiornik/zasobnik ciepłej wody wykonany ze stali nierdzewnej

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą: 
inne.

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą: 
10,00

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3, Część 3)

Przed zmianą: 
inne.

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3, Część 3)

Przed zmianą: 
10,00

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4, Część 2)

Przed zmianą: 
Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4, Część 3)

Przed zmianą: 
Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4, Część 2)

Przed zmianą: 
inne.

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4, Część 2)

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
10,00

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4, Część 3)

Przed zmianą: 
inne.

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4, Część 3)

Przed zmianą: 
10,00

Po zmianie: 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków ,którą można wprowadzić do treści ogłoszenia powstałe zapisy dot. zatrzymania
wadium są zawarte w SWZ rozdz.XXII
Zamawiający nie przewiduje obowiązku przed sporządzeniem oferty (na zad1,2,3) , odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
1)- Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat na roboty budowlane w tym: montażowe i pozostałe zainstalowane urządzenia –
licząc bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. W przypadku użytych
materiałów/urządzeń zgodnie z kartą katalogową i deklaracją producenta, nie krócej jednak niż zapisano w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym – licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2)- Rękojmia 
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 5.
3) - Ubezpieczenie 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez z Zmawiającego w
projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ

4) Rozwiązania równoważne
1) Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym
przepisie Zamawiający określił w Programie Funkcjonalno–Użytkowym stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wy kazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem 
2) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
3)Tam, gdzie w dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego
Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych
odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy pzp,Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy pzp
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych”
w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w dokumentacji(PFU) 
1.3 Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) mowa jest o polskich normach,
należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
1.4 Zamawiający dopuszcza stosowanie norm równoważnych dla wszystkich norm wymienionych w SWZ i Programie
Funkcjonalno – Użytkowym.
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Po zmianie: 
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków ,którą można wprowadzić do treści ogłoszenia powstałe zapisy dot. zatrzymania
wadium są zawarte w SWZ rozdz.XXII
Zamawiający nie przewiduje obowiązku przed sporządzeniem oferty (na zad1,2,3) , odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
1)- Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat na roboty budowlane w tym: montażowe i pozostałe zainstalowane urządzenia –
licząc bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. W przypadku użytych
materiałów/urządzeń zgodnie z kartą katalogową i deklaracją producenta, nie krócej jednak niż zapisano w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym – licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2)- Rękojmia 
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 5.
3) - Ubezpieczenie 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez z Zmawiającego w
projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ

4) Rozwiązania równoważne
1) Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym
przepisie Zamawiający określił w Programie Funkcjonalno–Użytkowym stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wy kazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem 
2) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
3)Tam, gdzie w dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego
Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych
odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy pzp,Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy pzp
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych”
w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w dokumentacji(PFU) 
1.3 Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) mowa jest o polskich normach,
należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
1.4 Zamawiający dopuszcza stosowanie norm równoważnych dla wszystkich norm wymienionych w SWZ i PFU 

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków ,która można wprowadzić w sekcji V 5.11 dot. wykazu innych wymaganych
oświadczeń lub dokumentów do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdz .III ust.1.12 w
zakresie cz1 , 2,3
-
-

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
3.1Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.2Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
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1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):

a) montaż wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;
Lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: 
tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych lub wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co
najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;

2) dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
a) montaż wraz z dostawą co najmniej 20 instalacji solarnych na kwotę łączną minimum 200.000,00 PLN brutto. 

lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
50 instalacji solarnych na kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto.

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: 
tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 20 instalacji solarnych lub wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
20 instalacji solarnych kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto;

3) dla pomp ciepła (cz. 3 zamówienia):

a) montaż wraz z dostawą co najmniej 10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100.000,00 PLN brutto. 

lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 10 pomp ciepła lub
wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej 10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto;

Uwaga: (dot.zad1,2,3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga:(dot.zad 1,2,3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału, waluty
innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

3.4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :

1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych .

2) dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
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lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych .

3) dla pomp ciepła (cz. 3 zamówienia):

co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części , nie może celem wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, wskazywać,tych samych osób w więcej niż jednej części, przewidzianych do realizacji zamówienia.
(tj. pełnienia takich samych funkcji).

Po zmianie: 
3.1Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.2Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):

a) montaż wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;
Lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: 
tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych lub wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co
najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;

2) dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
a) montaż wraz z dostawą co najmniej 20 instalacji solarnych na kwotę łączną minimum 200.000,00 PLN brutto. 

lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
20 instalacji solarnych na kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto.

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: 
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tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 20 instalacji solarnych lub wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
20 instalacji solarnych kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto;

3) dla pomp ciepła (cz. 3 zamówienia):

a) montaż wraz z dostawą co najmniej 10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100.000,00 PLN brutto. 

lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co
oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 10 pomp ciepła lub
wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej 10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto;

Uwaga: (dot.zad1,2,3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga:(dot.zad 1,2,3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału, waluty
innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

3.4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :

1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych .

2) dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych .

dodaje:
co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych w zakresie umożliwiającym
kierowanie robotami/pracami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –uprawnienia
budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

3) dla pomp ciepła (cz. 3 zamówienia):

co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
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- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych

dodaje:
co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych w zakresie umożliwiającym
kierowanie robotami/pracami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –uprawnienia
budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części , może celem wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, wskazywać, te same osoby w więcej niż jednej części, przewidzianych do realizacji zamówienia. (tj.
pełnienia takich samych funkcji).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego oraz potwierdzenia
zgodności oferowanych
produktów z kryteriami oceny ofert wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków
dowodowych:

W zakresie części 1:
- karty katalogowe oferowanych modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów
potwierdzające spełniane przez te Urządzenia parametrów zawartych
w pkt.1.1.3.1 PFU (dla modułów fotowoltaicznych) oraz 
w pkt. 1.1.3.2 PFU (dla inwerterów/falowniki fotowoltaicznych)
- certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych
modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215 oraz IEC 61730 (lub
normami równoważnymi).
-certyfikat potwierdzający zgodność falownika z rozporządzeniem komisji UE
2016/631 (NCRfG) z dnia 14 kwietnia 2016r.

W zakresie części 2:
- karty katalogowe oferowanych kolektorów słonecznych oraz zbiorników
potwierdzające spełniane przez te urządzenia parametrów zawartych w pkt.
1.2.3.1 PFU (dla kolektorów słonecznych ) oraz 
w pkt 1.2.3.2 PFU (dla zasobników)

W zakresie części 3:
-karty katalogowe oferowanych pomp ciepła zawierającą informacje
potwierdzający spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w pkt.
1.3.3.1 PFU ( dla pompy ciepła) 

oraz dodaje dodatkowo punkty w rozdz. III : 1.12.1,1.12.2,1.12.3 
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria (art. 106 ust. 3 ustawy PZP).
W przypadku etykiety energetycznej, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej
etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub
usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania
wskazane przez zamawiającego (art. 104 ust. 4 i 5).

1.12.1 Zamawiający informuje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
1.12.2 Zapisów wynikających z pkt. 1.12.1 nie stosuje się w przypadkach:
a) jeżeli przedmiotowy środek dowodowy (lub jego fragment lub część) służy
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potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
b) pomimo założenia przedmiotowe go środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1.12.3 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści przedmiotowych środków dowodowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć: 

1 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1a-1c do SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym- stanowiącym załącznik 11 do SWZ.

4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy)- stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. 

5 Dowód wniesienia wadium:
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny
dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ust. 6 Rozdziału XXII SWZ;
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość
zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub
zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w języku polskim.

Po zmianie: 
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Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć: 
1 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1a-1c do SWZ. Oświadczenie
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym- stanowiącym załącznik 11 do SWZ.
4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy)- stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. 
5 Dowód wniesienia wadium:
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny
dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ust. 6 Rozdz XXII SWZ;
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość
zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub
zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
6. Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z zapisami rozdz.III ust..1.12 w zakresie cz 1, cz 2 , cz 3 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-08-03 10:00

Po zmianie: 
2022-08-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą: 
Wykonawca sklada ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia ,zmiany,wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na mini Portalu

Po zmianie: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia ,zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na mini Portalu

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2022-08-03 11:00

Po zmianie: 
2022-08-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-09-01

Po zmianie: 
2022-09-21
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