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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Ludwin
Adres pocztowy: Ludwin 51
Miejscowość: Ludwin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Ogórek, Jarosław Czuchaj
E-mail: ludwin@gminaludwin.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminaludwin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Ludwin
Numer referencyjny: Za.271.07.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz 
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ludwin, która jest realizowana w ramach projektu „ENERGIA ZE 
SŁOŃCA W GMINIE LUDWIN”.

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

09/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n003z77i
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-139514
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-502316
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/10/2020

mailto:ludwin@gminaludwin.pl
https://gminaludwin.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502316-2020: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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):
b) w zakresie części 2 zamówienia:
− karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawiciela producenta lub 
podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące 
informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SIWZ – 
„Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 4 (dla modułu) i pkt 5 
(dla inwertera),
− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z 
normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
— 8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) 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 zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;
b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) 
tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
—12.1.1. dla części 1 zamówienia: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł i 00/100),
—12.1.2. dla części 2 zamówienia: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł i 00/100),
—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym 
z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx),
— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty 
składania ofert,
— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 
SIWZ,
— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: https://gminaludwin.pl w zakładce Zamówienia Publiczne
Powinno być:
Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):
b) w zakresie części 2 zamówienia:
− karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawiciela producenta lub 
podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące 
informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SIWZ – 
„Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 4 (dla modułu) i pkt 5 
(dla inwertera),
− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z 
normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
− sprawozdanie z badań dla oferowanych modułów fotowoltaicznych przeprowadzonych przez jednostkę 
oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające spełnianie przez te urządzenia 
parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SIWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami 
katalogowymi”, zgodnie z pkt. 6 (dla modułu).
— 8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) 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 zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;
b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) 
tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
—12.1.1. dla części 1 zamówienia: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł i 00/100),
—12.1.2. dla części 2 zamówienia: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł i 00/100),
—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym 
z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://gminaludwin.pl
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elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx),
— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty 
składania ofert,
— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 
SIWZ,
— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: https://gminaludwin.pl w zakładce Zamówienia Publiczne
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://gminaludwin.pl

