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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
Nowe Ostrowy
99-350
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Augustyniak
Tel.:  +48 243561412
E-mail: fundusze@noweostrowy.pl 
Faks:  +48 243561400
Kod NUTS: PL715
Adresy internetowe:
Główny adres: www.noweostrowy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”
Numer referencyjny: ZP.271.9.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 37 instalacji
kolektorów słonecznych oraz 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Wykorzystanie energii
słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy” na nieruchomościach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej
zlokalizowanych w 21 miejscowościach Gminy Nowe Ostrowy, w podziale na dwie części.

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

28/12/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkostrzd
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-180794

mailto:fundusze@noweostrowy.pl
www.noweostrowy.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 234-534231
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/11/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
„W zakresie części II:
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem
lub robót budowanych) co najmniej 30 mikro-instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz co
najmniej 3 instalacje fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, w tym instalacje fotowoltaiczne
montowane na gruncie, o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 200 kW i o wartości nie mniejszej niż
1.500.000,00 zł brutto, w ramach jednego kontraktu.”
Powinno być:
„W zakresie części II:
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem
lub robót budowanych) co najmniej 30 mikro-instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych,
w tym instalacje fotowoltaiczne montowane na budynkach i na gruncie, w ramach jednego kontraktu oraz co
najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub
robót budowanych) co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej; wszystkie
powyższe instalacje o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 200 kW i o łącznej wartości nie mniejszej niż
1.500.000,00 zł brutto.”
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 10:05

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534231-2018:TEXT:PL:HTML
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


