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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejsce Piastowe
ul.Dukielska 14
Miejsce Piastowe
38-430
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Ślusarczyk, Bartłomiej Bieszczad
Tel.: +48 134353012
E-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
Faks: +48 134309799
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miejscepiastowe.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Chorkówka
Chorkówka 175
Chorkówka
38-458
Polska
Tel.: +48 134313083
E-mail: urzad@chorkowka.pl
Faks: +48 134386934
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chorkowka.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka
Numer referencyjny: GP.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą
oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie
Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka
Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i automatycznych kotłów centralnego ogrzewania
opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”
na którą składają się:
- kolektory słoneczne:a) w Gminie Chorkówka (łącznie 107 zestawów):
- kotły na biomasę:a) w Gminie Chorkówka (łącznie 107 szt. kotłów); b) w Gminie Miejsce Piastowe (łącznie 74
szt. kotłów)
Część II - "Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”
na którą składają się:
- zestawy instalacji fotowoltaicznych: a) w Gminie Chorkówka (łącznie 296 zestawów); b)w Gminie Miejsce
Piastowe (łącznie 302 zestawów)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GminaMP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-043767
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 056-123531
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/03/2018

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: III.1.3
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował osobami
spełniającymiwymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:
a) w zakresie Części I zamówienia:
1. Koordynator Techniczny - (1) jedna osoba, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane
przez przez UDT oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV. Osoby te powinny posiadać
doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik budowy / kierownik robót na zadaniach polegających na montażu
instalacji kolektorów słonecznych i automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z
automatycznym układem podawania paliwa.
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2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (4) cztery osoby, które posiadają uprawnienia instalatora
OZE certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów
słonecznych.
Powinno być:
W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował osobami
spełniającymiwymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:
a) w zakresie Części I zamówienia:
1. Koordynator Techniczny – (1) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co
najmniej do 1 kV. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik budowy / kierownik
robót na zadaniach polegających na montażu instalacji kolektorów słonecznych i kotłów centralnego ogrzewania
opalanych biomasą z automatycznym układem podawania paliwa.
2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (2) osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie i kwalifikacje do montażu kolektorów słonecznych i kotłów
opalanych biomasą.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

