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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392420-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Staszów: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 173-392420

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 158-361650)

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

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Piłsudskiego 7
Staszów
28-200
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Drogosz
Tel.:  +48 158642765
E-mail: powiat@staszowski.eu 
Faks:  +48 158642211
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.staszowski.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Numer referencyjny: IZ-IV.IZ.272.9.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz
obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”, polegających
na wykonaniu trzynastu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda.
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Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.

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

05/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 158-361650

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

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; Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają
warunki udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami
zdolnymi
Do wykonania zamówienia tj.: dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na
realizację zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności - elektrycznej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie
z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. zm.) lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające
im: - ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. Zamawiający
wymaga aby Wykonawca podsiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na: wykonaniu w okresie ostatnich
5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach
użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (brutto) Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza, aby wykaz o którym mowa w rozdziale
XIII SIWZ dotyczył dostaw wykonywanych w okresie dłuższym niż 3 lata, tj. w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga – Wykonawcy
mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w zakresie robót
budowlanych. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono
SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ. Do upływu terminu składania ofert:
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Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ każdy wykonawca jest
zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że: — wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
przez zamawiającego, — wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Oświadczenie składane jest w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej: JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny
JEDZ w formie elektronicznej. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi Do wykonania
zamówienia tj.: dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację
zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
- elektrycznej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im: - ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;- kwalifikacje
zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. „Zamawiający wymaga
aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na: wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji
fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (brutto)”.
Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza, aby wykaz o którym
mowa w rozdziale XIII SIWZ dotyczył dostaw wykonywanych w okresie dłuższym niż 3 lata, tj. w okresie 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga –
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w
zakresie robót budowlanych. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ. Do upływu
terminu składania ofert:
Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ każdy wykonawca jest
zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że: — wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
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przez zamawiającego, — wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Oświadczenie składane jest w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej: JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny
JEDZ w formie elektronicznej. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


