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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426101-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudnik: Roboty instalacyjne w budynkach
2022/S 150-426101

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 117-329083)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Rudnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 276258523
Adres pocztowy: ul. Kozielska 1
Miejscowość: Rudnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Helena Kampik
E-mail: przetargi@gmina-rudnik.pl 
Tel.:  +48 324106428
Faks:  +48 324106428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gmina-rudnik.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000--

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

II.1.1) Nazwa:
"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik " - w formule " zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy, polegających na 
zaprojektowaniu oraz wykonaniu (budowa) odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Rudnik w 
formule” zaprojektuj i wybuduj” w ramach działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT- EU. 
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Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU – konkurs.Zakres robót/prac obejmuje między innymi 
prace projektowe i roboty budowlane obejmujące: wykonanie:
• instalacji fotowoltaicznych*(dot. Zad.1)
• ,instalacji kolektorów słonecznych*(dot. Zad.2),
• pomp ciepła na potrzeby cwu *(dot. zad.3)
w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rudnik w oparciu o sporządzony Program funkcjonalno – 
użytkowy stanowiący integralną część SWZ,

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

02/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-329083

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zbiornik/zasobnik oraz wężownice wykonane ze stali nierdzewnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik / zasobnik /Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zbiornik/zasobnik ciepłej wody wykonany ze stali nierdzewnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
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Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik zasobnik / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: część 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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
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;
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.
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 :
UWAGA
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 :
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków warunek został wpisany do (minimalnych poziomów wymagań 
standardów ) a dotyczy dot. dysponowania tj , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania 
zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
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:
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 
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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.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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
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:
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;
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.
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 :
UWAGA
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 :
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków warunek został wpisany do (minimalnych poziomów wymagań 
standardów ) a dotyczy dot. dysponowania tj , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania 
zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
3.4. 2O 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:
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 
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wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych .
co najmniej 1(jedną) osobą 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.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: część 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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
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 
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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.
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 :
UWAGA
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 :
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków warunek został wpisany do (minimalnych poziomów wymagań 
standardów ) a dotyczy dot. dysponowania tj , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania 
zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
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:
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.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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
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 
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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.
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 :
UWAGA
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 :
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków warunek został wpisany do (minimalnych poziomów wymagań 
standardów ) a dotyczy dot. dysponowania tj , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania 
zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
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:
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
co najmniej 1(jedną) osobą 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/08/2022
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:
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Data: 01/09/2022
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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)
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 
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przez niego wykonane,spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez 
zamawiającego (art.104 ust.4 i 5).
oraz dodaje dodatkowo punkty w rozdz. III: 1.12.1,1.12.2,1.12.3
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 potwierdzeniu zgodności z 
cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
b) pomimo założenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.
1.12.3 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 
dowodowych.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić do sekcji VI.3 informacje dodatkowe
Do ofert należy dołączyć : przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z zapisami rozdz.III ust.1.12 w w zakresie 
części 1,2,3:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 02.08.2022r w module BZP dostępnym na 
platformie e Zamówienia pod numerem 2022/BZP 00288273/01
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