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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
Jastków
21-002
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Choma, Tadeusz Mielnik
Tel.:  +48 815020143
E-mail: poczta@jastkow.pl 
Faks:  +48 815020144
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jastkow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-
energia w Gminie Jastków-I" „Eko-energia w Gminie Jastków-III”
Numer referencyjny: SI.271.105.2017.CT

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w
ramach projektu pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”.

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

27/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Jastkow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-165933
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 227-472603
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/11/2017

mailto:poczta@jastkow.pl
http://www.jastkow.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:472603-2017:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):
—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:
—a) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą
PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą;
—b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te
urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1i
1a do SIWZ, zgodnie z pkt. ......... (dla kolektora), zgodnie z pkt. ........... (dla zasobnika).
W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy – zamawiający informuje, że w przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego
oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
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
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy).
W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający
informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta,w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań,
ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
wykonawcy,oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny
ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy).
—8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt.
8.7.1SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
—8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których
zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów
od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę
lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
—8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
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sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe:”.
Powinno być:
Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):
—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:
—a) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą
PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą;
—b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te
urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
Nr 1 i 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 4.1 opisu technicznego projektu budowlano-wykonawczego (dla kolektora),
zgodnie z pkt. 4.2 opisu technicznego projektu budowlano-wykonawczego (dla zasobnika).
W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy – zamawiający informuje, że w przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego
oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
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
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy).
W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający
informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta,w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań,
ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
wykonawcy,oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny
ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy).
—8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt.
8.7.1SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
—8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których
zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów
od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę
lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
—8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
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zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe:”.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


