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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 Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dzikowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581695
Adres pocztowy: ul. Dworska 62
Miejscowość: Dzikowiec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-122
Państwo: Polska
E-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminadzikowiec.pl/
Adres profilu nabywcy: http://gminadzikowiec.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii w 
gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"
Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
http://www.kolbuszowa.pl/
http://www.kolbuszowa.pl/
mailto:ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
http://gminadzikowiec.pl/
http://gminadzikowiec.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w 
gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec””.
Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”.
Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”.
Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i 
gminie Dzikowiec” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na 
podstawie umowy numer z dnia 13.12.2019 r.
Przedmiotową inwestycją objętych będzie 499 gospodarstw domowych w których przewidziano dostawę i 
montaż 587 instalacji odnawialnych źródeł energii.

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

10/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kolbuszowiak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-104761
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 155-378940
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/08/2020

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 - zmiana tylko 
w części tekstu
Zamiast:
(...)
Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) dla zadania nr 1: jedną osobą, która będzie kierowała robotami elektrycznymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum w 
ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej 
inwestycji) jedną osobą, która będzie kierowała robotami ogólnobudowlanymi posiadającą: uprawnienia do 
kierowania robotami w specjalności budowalnej – minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne 
uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
b) dla zadania nr 2: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378940-2020:TEXT:PL:HTML
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kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
c) dla zadania nr 3: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
d) dla zadania nr 4: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) Uwaga: Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o 
uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to 
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
O samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
(...)
Powinno być:
(...)
Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) dla zadania nr 1: jedną osobą, która będzie kierowała robotami elektrycznymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum w 
ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej 
inwestycji) jedną osobą, która będzie kierowała robotami ogólnobudowlanymi posiadającą: uprawnienia do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowalnej – minimum w ograniczonym zakresie (lub inne 
równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
b) dla zadania nr 2: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
c) dla zadania nr 3: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
d) dla zadania nr 4: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) Uwaga: Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o 
uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to 
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
O samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
(...)
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Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od momentu zgłoszenia nieprawidłowości lub awarii : poniżej lub 
równy 24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / 
Waga:10
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Posiadanie certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark: Nie wszystkie posiadają certyfikat jakości 
EHPA-Q lub HP Keymark - 0 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany w dowolnym kraju) 
lub HP Keymark - 5 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany na rynek polski) - 10 pkt / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametrów zasilania 35°C w klimacie umiarkowanym:
Klasa A++ - 0 pkt, Klasa A+++ - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Gwarancja: Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej pompy ciepła 5 lat - 0 pkt,
Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej pompy ciepła 6 lat - 2,50 pkt, Gwarancja na każdą na 
każdą instalację powietrznej pompy ciepła 7 lat - 7,50 pkt, Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej 
pompy ciepła 8 lat - 10 pkt / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej:
Kryterium jakości - Czas reakcji od momentu zgłoszenia nieprawidłowości lub awarii: poniżej lub równy 24 
godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: klasa energetyczna: klasa A – 0 pkt.; klasa A+ - 15,00 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: gwarancja: Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej pompy ciepła 6 lat – 15,00 pkt.; 
Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej pompy ciepła 5 lat – 0,00 pkt. / Waga 15
Cena - Waga: 60 %
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
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Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Posiadanie 
certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark: Nie wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q lub HP 
Keymark - 0 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany w dowolnym kraju) lub HP Keymark -
5 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany na rynek polski) - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Klasa 
energetyczna dla ogrzewania dla parametrów zasilania 35°C w klimacie umiarkowanym: Klasa A++ - 0 pkt, 
Klasa A+++ - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Gwarancja: 
Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy ciepła 5 lat - 0 pkt, Gwarancja na każdą na każdą 
instalację gruntowej pompy ciepła 6 lat - 2,50 pkt, Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy
ciepła 7 lat - 7,50 pkt, Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy ciepła 8 lat - 10 pkt / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od momentu zgłoszenia nieprawidłowości lub awarii: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych gruntowych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Posiadanie certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark: Nie wszystkie posiadają certyfikat jakości 
EHPA-Q lub HP Keymark - 0 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany w dowolnym kraju) 
lub HP Keymark - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych gruntowych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametrów zasilania 35°C w klimacie umiarkowanym: 
Klasa A++ - 0 pkt, Klasa A+++ - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych gruntowych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Gwarancja: Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy ciepła 6 lat - 10 pkt, 
Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy ciepła 5 lat – 0,00 pkt / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Maksymalne 
obciążenie śniegiem (potwierdzone raportem z badań wykonanych przez akredytowaną jednostkę badawczą): 
równe 5 400Pa - 0 pkt, większe niż 5 400 Pa i mniejsze niż 8 000Pa - 5 pkt, równe lub większe niż 8 000Pa - 10
pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Odporność na gradobicie (potwierdzone raportem z badań wykonanych przez 
akredytowaną jednostkę badawczą): Kula o średnicy do 25 mm włącznie spadającej z prędkością min. 23 m/s - 
0 pkt, Kula o średnicy powyżej 25mm spadającej z prędkością min. 23 m/s - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja: Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 5 lat - 0 pkt, Gwarancja na 
każdą instalację fotowoltaiczną 6 lat - 5 pkt, Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 7 lat - 10 pkt / Waga: 
10
Cena - Waga: 60 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
KKryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od momentu zgłoszenia nieprawidłowości lub awarii: poniżej lub 
równy 24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych paneli fotowoltaicznych oraz okres gwarancji 
na urządzenia: Maksymalne obciążenie śniegiem (potwierdzone raportem z badan wykonanych przez 
akredytowaną jednostkę badawczą): równe 5400Pa - 0 pkt, większe niż 5400Pa i mniejsze niż 8000Pa - 5 pkt, 
równe lub większe niż 8000Pa - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych paneli fotowoltaicznych oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Odporność na gradobicie (potwierdzone raportem z badań wykonanych przez akredytowaną 
jednostkę badawczą): Kula o średnicy do 25mm włącznie, spadającej z prędkością do 23 m/s włącznie - 0 pkt.; 
Kula o średnicy powyżej 25mm, spadającej z prędkością powyżej 23 m/s – 10 pkt. / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych paneli fotowoltaicznych oraz okres gwarancji na 
urządzenia; Gwarancja: Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 5 lat – 0 pkt.; Gwarancja na każdą 
instalację fotowoltaiczną 6 lat – 5 pkt.; Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 7 lat – 10 pkt. / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2020 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 
21,36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Powinno być:
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 
21,36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/09/2020
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 
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 13/11/2020
Powinno być:
Data: 26/11/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


