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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369841-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Sośnie: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 139-369841

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 121-318139)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Sośnie
Adres pocztowy: ul. Wielkopolska 47
Miejscowość: Sośnie
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-435
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Girus
E-mail: sosnie@sosnie.pl 
Tel.:  +48 627393910
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sosnie.4bip.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na 
terenie gminy Sośnie
Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych 
oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Sośnie, która jest realizowana w ramach projektu „Wzrost 
wykorzystania OZE na obszarze gminy Sośnie”.

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

16/07/2021
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 121-318139

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 80 
instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.
b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 
125 instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.
c) w zakresie części 3 zamówienia: dostawę wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 20 kotłów lub 
pieców c.o. – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.
UWAGA: W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także 
wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z 
montażem.
7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7–10 ustawy Pzp.
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, lub jest ono niekompletne lub 
zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
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w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa 
w pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, budzi wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji 
lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 
dokumentów.
8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres 
prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. 
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Powinno być:
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6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 80 
instalacji – w ramach jednej lub wielu umów;
b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 
125 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów;
c) w zakresie części 3 zamówienia: dostawę wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 20 kotłów lub 
pieców c.o. – w ramach jednej lub wielu umów.
Uwaga: W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także 
wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z 
montażem.
7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7–10 ustawy Pzp.
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, lub jest ono niekompletne lub 
zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa 
w pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, budzi wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji 
lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 
dokumentów.
8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
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usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres 
prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. 
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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