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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458768-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolbuszowa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2020/S 190-458768

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 155-378940)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dzikowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581695
Adres pocztowy: ul. Dworska 62
Miejscowość: Dzikowiec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-122
Państwo: Polska
E-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminadzikowiec.pl/
Adres profilu nabywcy: http://gminadzikowiec.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
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Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w 
gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"
Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w 
gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec””.
Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”.
Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”.
Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i 
gminie Dzikowiec” dofinansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego 
na lata 2014–2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na 
podstawie umowy numer z 13.12.2019.
Przedmiotową inwestycją objętych będzie 499 gospodarstw domowych w których przewidziano dostawę i 
montaż 587 instalacji odnawialnych źródeł energii.

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

25/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 155-378940

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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 28 września 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców 
Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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 12 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców 
Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. 
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Powinno być:
Data: 10/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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