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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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
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/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie
Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”
Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
44621220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa
jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Zadanie
zostało podzielone na części:
Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż kotłów gazowych”.
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż
ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” realizowany jest w ramach działania 3.3 Poprawa jakości
powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła, Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer
RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r.

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

15/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kolbuszowiak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-037821
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 057-135278
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/03/2020

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
idokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.4.2020 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców
Pokoju21,36-100 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
idokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców
Pokoju21,36-100 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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/05/2020
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
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Zamiast:
Data: 20/06/2020
Powinno być:
Data: 02/07/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych uwzględniającą stanowisko
MinisterstwaCyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych– uzna ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci
elektronicznejnp. poprzez jej zeskanowanie za dokument elektroniczny.


