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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
Rzeszów
35-064
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
Chmielnik
36-016
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Czarna
Czarna 260
Czarna
37-125
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 

mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
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Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
Czudec
38-120
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski
36-060
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Krasne
Krasne 121
Krasne
36-007
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Lubenia
Lubenia 131
Lubenia
36-042
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy

www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
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Gmina Łańcut
ul. A. Mickiewicza 2a
Łańcut
37-100
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
Łańcut
37-100
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
Trzebownisko
36-001
Polska

mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
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E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Tyczyn
ul. Rynek 18
Tyczyn
36-020
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE
na terenie ROF – projekt parasolowy”
Numer referencyjny: ZP.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09330000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach
projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF –
projekt parasolowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej nr III Czysta energia; Pl 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020

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

06/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0023wnf
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-037785
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 048-104933
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/03/2018

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

mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
mailto:biuro@rof.org.pl
www.rof.org.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:104933-2018:TEXT:PL:HTML
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VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”–
w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZEZintegrowane
Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2178 instalacji fotowoltaicznych, orazdodatkowo w
ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3kWp.
2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2178 - zamówienie podstawowe + do 1000 -
prawo opcji = do 3178 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 175, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec-
97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm.
M.Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 196, gm. Tyczyn - 128.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”–
w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2176 instalacji fotowoltaicznych, oraz
dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż
3kWp.
2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2176 - zamówienie podstawowe + do 1000 -
prawo opcji = do 3176 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 174, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec-
97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm.
M.Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 195, gm. Tyczyn - 128.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
1) Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw instalacji fotowoltaicznych, których
dostawa stanowi przedmiot Umowy.
2) Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji mają być realizowane na warunkach określonych
dla zamówienia podstawowego.
3) Zakres zamówień, które mogą zostać udzielone w ramach prawa opcji Zamawiający (tu gminy, które z
tego prawa będą korzystać) określa na maksymalnym poziomie obejmującym dostawę maksymalnie (łącznie
wszystkie gminy) 1000 instalacji fotowoltaicznych, spełniających warunki i parametry określone w dokumentacji
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.
4) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego
wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o
udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
5) Zamawiający wymaga, aby wartość wynagrodzenia jednostkowego przysługującego Wykonawcy z tytułu
dostawy (tu i dalej w niniejszym paragrafie - w rozumieniu Pzp i zgodnie z przedmiotem zamówienia) jednej
instalacji fotowoltaicznej była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień
udzielanych w ramach prawa opcji.
6) Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji Umowy.
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7) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z
prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, tj. dostawy1000
instalacji fotowoltaicznych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania
przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym
zakresie,niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, tj. dostawy 1000 instalacji fotowoltaicznych.
8) Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego (tu oddzielnie
przez każdą z gmin korzystających z prawa opcji) zobowiązujące Wykonawcę do wykonania uzupełniającego
zamówienia w ramach prawa opcji, z określeniem zakresu - liczby i rodzaju zamawianych instalacji
fotowoltaicznych i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
9) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie
zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
10) Zamawiający najpóźniej w terminie do 31 marca 2019 roku złoży Wykonawcy ostatnie pisemne
oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może
udzielić zamówienia obejmującego maksymalny poziom prawa opcji, tj. realizację dostawy 1000 instalacji
fotowoltaicznych albo zamówienia obejmującego dostawę mniejszej niż 1000, liczby instalacji fotowoltaicznych.
11) W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w ramach prawa opcji nie obejmującego
maksymalnego poziomu prawa opcji, przed zakończeniem realizacji prac objętych zamówieniem złożonym w
ramach prawa opcji, Zamawiający jest uprawniony do złożenia, kolejnych oświadczeń w przedmiocie dostaw
objętych prawem opcji do wyczerpania maksymalnego poziomu określonego dla prawa opcji.
12) Niezłożenie przez Zamawiającego pierwszego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji
do dnia 31.3.2019 r., oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia
podstawowego.
13) Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa
opcji,Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych prac.
14) Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia
podstawowego.
Powinno być:
1) Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw instalacji fotowoltaicznych, których
dostawa stanowi przedmiot Umowy.
2) Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji mają być realizowane na warunkach określonych
dla zamówienia podstawowego.
3) Zakres zamówień, które mogą zostać udzielone w ramach prawa opcji Zamawiający (tu gminy, które z
tego prawa będą korzystać) określa na maksymalnym poziomie obejmującym dostawę maksymalnie (łącznie
wszystkie gminy) 1000 instalacji fotowoltaicznych, spełniających warunki i parametry określone w dokumentacji
o której mowa w § 2 ust. 7.
4) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego
wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o
udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
5) Zamawiający wymaga, aby wartość wynagrodzenia jednostkowego przysługującego Wykonawcy z tytułu
dostawy (tu i dalej w niniejszym paragrafie - w rozumieniu Pzp i zgodnie z przedmiotem zamówienia) jednej
instalacji fotowoltaicznej była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień
udzielanych w ramach prawa opcji.
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6) Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji Umowy.
7) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania
z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, tj. dostawy
1000 instalacji fotowoltaicznych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez
Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie,
niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, tj. dostawy 1000 instalacji fotowoltaicznych.
8) Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego (tu oddzielnie
przez każdą z gmin korzystających z prawa opcji) zobowiązujące Wykonawcę do wykonania uzupełniającego
zamówienia w ramach prawa opcji, z określeniem zakresu - liczby i rodzaju (zgodnie z podziałem w §6 ust. 3)
zamawianych instalacji fotowoltaicznych i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
9) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie
zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
10) Zamawiający najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2019 roku złoży Wykonawcy ostatnie pisemne
oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, tj. realizację dostawy 1000
instalacji fotowoltaicznych albo zamówienia obejmującego dostawę mniejszej niż 1000, liczby instalacji
fotowoltaicznych, z zastrzeżeniem ust. 11.
11) Po dniu 30 kwietnia 2019 roku, ale nie później niż na miesiąc przed terminem wskazanym w §5,
ust.1, pkt.1, lit. e) umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy pisemne oświadczenie w przedmiocie
zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia obejmującego
maksymalnie 5% poziomu prawa opcji, tj. realizację dostawy 1000 instalacji fotowoltaicznych albo zamówienia
obejmującego dostawę mniejszej niż 1000, liczby instalacji fotowoltaicznych.
12) W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w ramach prawa opcji nie obejmującego
maksymalnego poziomu prawa opcji, przed zakończeniem realizacji prac objętych zamówieniem złożonym w
ramach prawa opcji, Zamawiający jest uprawniony do złożenia, kolejnych oświadczeń w przedmiocie dostaw
objętych prawem opcji do wyczerpania maksymalnego poziomu określonego dla prawa opcji.
13) Niezłożenie przez Zamawiającego pierwszego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu do dnia 31 grudnia 2018 roku oznacza rezygnację z udzielenia
zamówienia w ramach prawa opcji. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu
dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia podstawowego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W zakresie dysponowania osobami:
- dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze Kierownika kontraktu, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej
jednego projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 50 instalacji
fotowoltaicznych lub solarnych i jednocześnie posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych,
- dysponują lub będą dysponować co najmniej 13 minimum 2-osobowymi zespołami (ekipami). W skład
każdego z zespołów musi wchodzić minimum:
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych,
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub uprawnienia równoważne,
c) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.
Powinno być:
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W zakresie dysponowania osobami:
- dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze Kierownika kontraktu, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej
jednego projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 50 instalacji
fotowoltaicznych lub solarnych i jednocześnie posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych,
- dysponują lub będą dysponować co najmniej 13 minimum 2-osobowymi zespołami (ekipami). W skład
każdego z zespołów musi wchodzić minimum:
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych,
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „E” (eksploatacja) lub uprawnienia równoważne,
c) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach,
- dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub
uprawnienia równoważne.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 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: 20/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
ciąg dalszy sekcji II.2.11) - Informacje o opcjach (kontynuacja "powinno być"):
14) Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji,
Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych prac.
15) Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji i nie przysługuje mu
żadne roszczenie z tytułu nie udzielenia przez Zamawiającego realizacji prac objętych prawem opcji.


