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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Turośn Kościelna
ul. Białostocka 5
Turośń Kościelna
18-106
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Dobrzyński
Tel.: +48 857158013
E-mail: kamil.dobrzynski@turosnkoscielna.pl
Faks: +48 857158001
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej
Numer referencyjny: BZP.271.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Część pierwsza – Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
1) Nazwa i kody CPV:
45261215-4 – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów ogniw
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na nieruchomościach stanowiących własność gminy
Turośń Kościelna tj:
A) Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, nr działki 582/3 w obrębie geod. Turośń Kościelna
B) Hydrofornia w Pomigaczach, nr dziełek 248/1, 252/4, 252/3, 253/1 w obrębie geod. Pomigacze
C) Hydrofornia w Baciutach, nr działek 600/1, 600/4 w obrębie geod. Baciuty
Przedmiotem zamówienia są instalacje zestawów fotowoltaicznych o mocy:
- Urząd Gminy Turośń Kościelna – 27 kWp
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- Hydrofornia w Pomigaczach – 40 kWp
- Hydrofornia w Baciutach – 30 kWp
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności::
• opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów fotowoltai
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ndobrkmi
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-026149
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 039-087508
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/02/2019

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
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
— I część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem
ogniwfotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /
każdadostawa/ oraz wykaże, że dostawy te zostały wykonane należycie,
— II część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem pomp
ciepła owartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ oraz
wykaże,że dostawy te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I część
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanychw
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 3 dostawach wraz z montażem ogniw fotowoltaicznycho
wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz
zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane,oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.Załącznik nr 6 do SIWZ
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
któregodostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane,
a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal
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wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
II część
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanychw
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 3 dostawach wraz z montażem pomp ciepła o
wartościnie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z
podaniemich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,
orazzałączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Załączniknr 6 do SIWZ
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
któregodostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane,
a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów –oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal
wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
— I część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem ogniw
fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda
dostawa/ oraz wykaże, że dostawy te zostały wykonane należycie,
— II część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem pomp
ciepła o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ oraz
wykaże,że dostawy te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I część
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanychw
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 2 dostawach wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz
zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane,oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.Załącznik nr 6 do SIWZ
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
II część
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 2 dostawach wraz z montażem pomp ciepła o wartości
nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z podaniem
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ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Załącznik
nr 6 do SIWZ
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Powinno być:
Data: 01/07/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/03/2019
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 12:15
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

