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                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :                 GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5;          47 – 440  Nędza 

  
                                                              

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843),                                         
dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Dla   zamówienia    publicznego o  wartości   poniżej   5.350.000   euro 
 
 
3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

„O DNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII  NA TERENIE GMINY NĘDZA” 
 
 

realizowanego w ramach projektu: 
 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Ku źnia Raciborska, 

Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 
 

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii 
dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 

 
 

Zamówienie realizowane w formule „Roboty budowlane – zaprojektuj i wybuduj” 
 
4. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         

 
 

 Biuletyn zamówień Publicznych    Nr  523466 – N – 2020  z  dnia  2020 – 03 - 13  r.  

 tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 13.03.2020r. 

 BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   13.03.2020r. 
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5. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :    www.bip.nedza.pl 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

 

6. ZMIANA  W   OGŁOSZENIU   O   ZAMÓWIENIU :  BZP 
 

 
 

7. MIEJSCE  OGŁOSZENIA ZMIANY W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENI U :         
 

 Biuletyn zamówień Publicznych    540396166 – N – 2021  z  dnia 05.01.2021 r.  

 tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 05.01.2021 r.  

 BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   05.01.2021 r.  

 

 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

WÓJT  GMINY  NĘDZA  
Nędza dnia: 05.01.2021 r.  

ANNA  ISKAŁA  
 

............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
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Ogłoszenie nr 540396166 – N – 2021  z dnia 05.01.2021 r.  
 

Nędza: 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
 
Numer: 523466 – N – 2020   
 
Data: 13/03/2020  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Nędza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  5,                             
47-440  Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-mail ug@nedza.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.nedza.pl  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne:  
www.bip.nedza.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 
 II.4  
W ogłoszeniu jest:  
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła 
energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie 
lub trzy części.CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-
montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji 
fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi 
instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 
672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do 
mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 12 szt. instalacji - o mocy 3,36 
kWp – 35 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 15 szt. instalacji - o 
mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 17 szt. 
instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego 
obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, 
wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z 
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz 
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 131,145 kW 
(0,131145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców 
Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 25 szt. instalacji - ilość płyt 
kolektorów – 3 szt. – 15 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 1 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) 
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie 
instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w 
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zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o 
łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 
31 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-
montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem 
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w 
okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 409,40 kW (0,4094 MWe) zostaną 
zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 
obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 
13 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji 
projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na 
biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji 
oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 
kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców 
Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji - o mocy od 15 kW 
do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji - o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji  
 
W ogłoszeniu powinno być:  
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła 
energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie 
lub trzy części CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-
montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji 
fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi 
instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 
672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do 
mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty: - o mocy minimum 2,24 kWp – 9 szt. instalacji - o 
mocy minimum 2,80 kWp – 4 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 37 szt. instalacji - o mocy 
minimum 3,92 kWp – 45 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy 
minimum 4,76 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 14 szt. instalacji - o mocy 
minimum 6,72 kWp – 17 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 6 szt. instalacji b) wykonanie 
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji 
kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie 
obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy 
minimum 134,145 kW (0,134145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, 
należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 
szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 17 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a)wykonanie dokumentacji 
projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do 
c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji 
oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną 
zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów: b)wykonanie 
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji 
pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w 
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej 
mocy minimum 417,00 kW (0,417 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, 
należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów. - o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. 
instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji - o mocy powyżej                                    
16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a)wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny 
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projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac 
budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem 
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w 
okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną 
zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 
obiektów. − o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji − o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 
szt. instalacji − o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji  
 
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 31.12.2021  
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 17.12.2021  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I  
 
Punkt: 5)  
W ogłoszeniu jest: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę 
przeciwpożarową – PP 15,00 Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00 Układ 
hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10,00 
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00  
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Wyposażenie każdej instalacji 
fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP( zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) 15,00 
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00 Układ hydrauliczny oraz płyta 
absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 15,00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik 2  
Punkt: 4)  
W ogłoszeniu jest: data zakończenia 31.08.2021r  
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia 31.08.2021r  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załacznik nr 2  
Punkt: 5)  
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 60,00 Sprężarka typu scroll w 
pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00 COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00 
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00 Wydłużenie okresu rękojmi na roboty 
budowlane 5,00  
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 60,00 Sprężarka 
typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00 COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 
4,3 15,00 Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 10,00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik 3  
Punkt: 4)  
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2021-06-30  
 
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 31.08.2021r  
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
 
Numer sekcji: Załącznik 3  
 
Punkt: 5)  
 
W ogłoszeniu jest:  
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 60,00 Sprawność kotła 20,00 Bezpłatne przeglądy 
gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na 
rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 10,00 Wydłużenie okresu rękojmi na roboty 
budowlane 10,00  
W ogłoszeniu powinno być:  
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 60,00 Sprawność kotła 20,00 Bezpłatne przeglądy 
gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz                                 
na rok 20,00  
 

 
 
 

 
 
 
 


