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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Gmina Rybczewice
431020003
Rybczewice Drugie 119
Rybczewice Drugie
21-065
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kucharski
E-mail: m.kucharski@rybczewice.pl 
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rybczewice.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice
Numer referencyjny: IZP.271.10.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła powietrznych, kotłów na
biomasę oraz paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rybczewice. Zamówienie jest realizowane w ramach
projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze
środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1.
Wsparcie wykorzystania OZE.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na
cztery części, jak poniżej:
1) zadanie nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
2) zadanie nr 2 – dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda,
3) zadanie nr 3 – dostawa i montaż kotłów na biomasę,
4) zadanie nr 4 – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych.

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

27/04/2018

mailto:m.kucharski@rybczewice.pl
http://www.bip.rybczewice.pl/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0021k1a
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047500
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 062-136955
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/03/2018

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: VI.3
Zamiast:
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentuwystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce.
Dokumenty,o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również
dowodupotwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego),
oddzielnie.W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg
pn.:Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice, zadanie/zadania nr…”, nie
otwieraćprzed 9 maja 2018 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy
Rybczewice,przed upływem terminu składania ofert tj.: do 9 maja 2018 r. do godz. 10:00.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 9 maja 2018 r. do godz.
10:00(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek
bankowyZamawiającego).
Powinno być:
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty,o
których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany
ofertą.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również
dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego),
oddzielnie.W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg
pn.:Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice, zadanie/zadania nr…”, nie
otwieraćprzed 14 maja 2018 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy
Rybczewice,przed upływem terminu składania ofert tj.: do 14 maja 2018 r. do godz. 10:00.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 14 maja 2018 r. do godz.
10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek
bankowyZamawiającego).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/05/2018

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:136955-2018:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 06/07/2018
Powinno być:
Data: 12/07/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


