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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 Przyłęk
Adres pocztowy: Przyłęk BN
Miejscowość: Przyłęk
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 26-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Frąk
E-mail: przetargi@przylek.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.przylek.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp 
ciepła na terenie Gminy Przyłęk
Numer referencyjny: ZP.271.12.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, 
kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk, która jest realizowana w ramach projektu 
„Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie Gminy Przyłęk”.

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

17/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002o72j
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-145813
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 215-526583
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/10/2020

mailto:przetargi@przylek.pl
http://bip.przylek.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526583-2020:TEXT:PL:HTML
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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/pkt 2
Zamiast:
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Powinno być:
2. Cały proces odszyfrowania ofert ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
—8.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://
miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
—8.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w sposób określony w pkt 11.2.1 SIWZ, aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl

