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ZMIANA treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

z dnia 10.12.2018 r. 

 Ogłoszenie o zamówieniu   zamieszczono  w Biuletynie Zamówień Publicznych  

dnia  2017-12-10 r. i otrzymało Nr 659597-N-2018 

dla zadania  pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie 

Gminy Radomin” 

W związku ze zmianami w zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany w 

poniższym zakresie:  

I. W rozdziale nr IV pkt. 1 SIWZ: 

„ IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. „Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 20 instalacji 

fotowoltaicznych o mocach: 3,10 kW, 4,96 kW, 5,27 kW, 6,20 kW, 7,75 kW, 8,06 kW oraz kolektora 

słonecznego na nieruchomościach osób prywatnych na terenie gminy Radomin.  

Zamówienie podzielono na dwie części:  

Część 1 zamówienia „Montaż instalacji fotowoltaicznych”: W zakres części pierwszej wchodzi dostawa i 

montaż 20 instalacji fotowoltaicznych. Instalacje zamontowane zostaną na budynkach mieszkalnych, 

gospodarczych oraz gruntach osób prywatnych 

Część 2 zamówienia „Montaż kolektora słonecznego”: W zakres drugiej części zamówienia wchodzi 

dostawa i montaż kolektora słonecznego służącego do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby budynku 

gospodarczego. 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: SIWZ, dokumentacja projektowa,  

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z załącznikami jako materiał do obliczenia ceny 

ofert i sporządzenia zestawienia rzeczowo-finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). 

Sporządzone przez wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania. 

Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca 

może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez 

zamawiającego.” 

 

Zmienia się na zapis: 

 

„ „ IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. „Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 20 instalacji 

fotowoltaicznych o mocach: 3,10 kW, 4,96 kW, 5,27 kW, 6,20 kW, 7,75 kW, 8,06 kW oraz kolektora 

słonecznego na nieruchomościach osób prywatnych na terenie gminy Radomin.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: SIWZ, dokumentacja projektowa,  

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z załącznikami jako materiał do obliczenia ceny 

ofert i sporządzenia zestawienia rzeczowo-finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). 



Sporządzone przez wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania. 

Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca 

może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez 

zamawiającego.” 

 

2. W rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 2.2) i ppkt. 2.3) : 

„2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną co najmniej: 

Dla 1 części zamówienia  600 000,00 zł. 

Dla 2 części zamówienia  20 000,00 zł. 

 

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Dla 1 części zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 6 do SIWZ), które skieruje 

do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co 

najmniej: 

- 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń 

Dla części 2: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 6 do SIWZ), które skieruje do 

realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co 

najmniej: 

- 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 

w specjalności sanitarnej bez ograniczeń.” 
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zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: 
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3. Rozdziały XV.2, XV2.2 i XV.2.3 zostają usunięte. 

 

Radomin, dnia 05.02.2019 r.                                                                                     

                     Zatwierdził 

          

 ……………………………….. 

           /podpis kierownika Zamawiającego/ 


