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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590814-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Kotły grzewcze
2020/S 239-590814
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 237-583002)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mińsk Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1412112
Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 14
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gałązka
E-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl
Tel.: +48 257562500
Faks: +48 257562550
Adresy internetowe:
Główny adres: www.minskmazowiecki.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w gminie Mińsk Mazowiecki
Numer referencyjny: RI.271.1.25.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę
urządzeń grzewczych w gminie Mińsk Mazowiecki” w podziale na część A – wymiana urządzeń grzewczych na
instalację na gaz płynny, gaz ziemny i olej opałowy oraz część B – wymiana urządzeń grzewczych na instalację
na biomasę oraz kocioł elektryczny w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poprzez zastąpienie istniejących
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nieefektywnych i nie ekologicznych źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami
ciepła zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy
przeprowadzić prace projektowe na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr
9 do SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ nr 1 oraz przeprowadzić prace
budowlano-montażowe.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 237-583002

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
— dla części A przedmiotowego postępowania w wysokości 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy
złotych),
— dla części B przedmiotowego postępowania w wysokości 15 000,00 PLN (słownie piętnaście tysięcy złotych).
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których w rozdział 5 ust. 2 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których w rozdział 5 ust. 3 SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Dokumenty dotyczące podmiotów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rozdziałem 5 ust. 6–8,
10 SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z paragrafem 15 wzoru umowy (Zał. 8a i 8b do SIWZ).
6. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych;
2) zawarcia umowy ramowej;
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia
Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
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ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg załącznika 3 do
SIWZ.
Powinno być:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
— dla części A przedmiotowego postępowania w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych),
— dla części B przedmiotowego postępowania w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych).
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których w rozdział 5 ust. 2 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie zamawiającego dokumenty o których w rozdział 5 ust. 3 SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Dokumenty dotyczące podmiotów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rozdziałem 5 ust. 6–8,
10 SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z paragrafem 15 wzoru umowy (Zał. 8a i 8b do SIWZ).
6. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia
Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg załącznika 3 do
SIWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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