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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Radomin, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Radomin  , 87404   Radomin, woj. 

kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, 

faks .  

Adres strony internetowej (url): www.radomin.bip.pl  

Adres profilu nabywcy: www.radomin.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 3  

W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 2  

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: NIE Oferty lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: - Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: -  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 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. 2. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów i 

rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie lub 

normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji 

projektowej oraz w przedmiarze zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia 

wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, 

materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych 

parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane 

rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub 

równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w 

opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie 

z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu 

rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów 

równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie 

rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności będzie traktowane jako 

zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których 

mowa w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust 9 ustawy Pzp określenie w 

opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, 

odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 

adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zostało zawarte 

w dokumentacji projektowej.  

W ogłoszeniu powinno być: 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. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych 

materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi normy 

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, 

dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, 

urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają 

odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą 



wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 

ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu 

rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów 

równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie 

rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności będzie traktowane jako 

zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których 

mowa w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust 9 ustawy Pzp określenie w 

opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, 

odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 

adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zostało zawarte 

w dokumentacji projektowej.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 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  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej600000,00 zł  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 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.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 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  
 


