
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: Kolbuszowiak
NO_DOC_EXT: 2019-078119
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 3

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 Kolbuszowa
690581666
ul. Obrońców Pokoju 21
Kolbuszowa
36-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
Tel.:  +48 172271333
E-mail: zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl 
Faks:  +48 172272939
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa
Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2019

II.1.2) Główny kod CPV
31712331

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa:
Zadanie nr 1: Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 100kW dla Oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej
Dolnej,
Moc 100 kW:
a) montaż system. modułów ramkowych na konstr.,
b) montaż falowników fotowoltaicznych DC/AC na konstr.,
c) montaż rozdzielnic RGPV, RPV-0 i R-PLC wraz z zabezp., na potrzeby systemu fotowolt.,
d) montaż układów zabezp. przed wypływem energii do sieci PGE,
e) wykonanie zew. i wew.tras kablowych na potrzeby systemu fotowolt.
Zadanie nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
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Moc 40 kW:
a) budowa wiaty stalowej z pokr. blachą trapezową,
b) montaż system. modułów fotowolt. o mocy ok 261 W w ilości 154 szt na dachu wiaty,
c) montaż trzech inwerterów o mocy 12 kW każdy,
d) montaż modemu komunik dla systemu fotowolt.,
e) wykonanie zew. i wew. tras kablowych na potrzeby systemu fotowolt.,
f) montaż tablic i szaf elektr.
Dopuszcza się rozw równow.

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

03/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kolbuszowiak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-073796
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 102-246485
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/05/2019

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: IV.2.7
Część nr: Zadanie nr 1, zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert - miejsce
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
est poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.7.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju
21,36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.
Powinno być:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.7.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju
21,36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Zadanie nr 1, zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert - Informacje o osobach
upoważnionych i procedurze otwarcia
Zamiast:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert
Powinno być:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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Do otwarcia ofert upoważnieni członkowie komisji przetargowej.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Zadanie nr 1, zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Zadanie nr 1, zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/08/2019
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Zadanie nr 1, zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


