
OGT,OSZENE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI
Niniejsze ogleszenie odnosi sig do nastpuj4oej publikacji:

2014/23N8
2014t24N8
2014/25N8
2009/8UI',IE

Inprc podstawy prawne

SE$.CJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAIACA/?ODMOT ZAMAWTA,IACY
I.l) |ilazwa i adresy

urlcJalna nazwa:

Grpina Sier4kowice
Krpjowy numer identyfi kacyjny:

A(res pocztbwy:

Lqborska 30

Miejscowo66:

Sierakowice

Kod pocztowy:

83,340

Pafstwo:
PL

Osoba do kontakt6w:
Topasz Maszke
Te1.:

+58 6819509

E-mai1:

malzke,tomasz@sierakowice.pl

Faks:

KodNUTS PL63

Adlcsy interpetowe:

G16wny adres:

wqw.sierakowice.pl
Affes profilu nabyi;vcy:

GMINA ",iERAKOWICE

il:',1,:di'l:Te';'#{sil,Tii



@Zastosowad tyle razy, ile jest to kortieczre

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa:

Gmina Sierakowice

Krajowy numer identyfikacyj ny:

Adres pocztowy:

u1. Lqborska 30

Miejscowo66:

Sierakowice

Kod pocztowy:

83-340

Pafistwo:

PL

Osoba do kontakt6w:
Tomasz Maszke

Tel.:

E-mai1:

maszke.tomasz@sierakowice.pl

Faks:

Kod NUTS PL63

Adresy intemetowo:

Gl6wny adres:

www.sierakowice.pl
Adres profilu naby'wcy:

SEKCJAtr: PRZBDMOT
tr.l) Wielko56 lub zatres zam6wienia

tr.1.1) Nazwa:

Nazwa:

Modemizacja instalacji c.w.u. budynk6w mieszkalnych orlLz budlmk6w uzltecznosci publicznej poprzez

dostawe i montaz instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepla wraz zbudowa oswietlenia ulicznegp
lrTrrna* *pfpronnvirrr.

suB.2'1L2.20t9

tr.1.2) Gl6wny kod CPV



Gl6wny kod CPV
09332000

tr. 1.3) Rodzaj zam6wienia

Uzupelniaj4cy kod CPV

il

[Roboty budowlane

$Dostawy
llUstugi

tr.1.4) Ik6tki opis:

l. Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest realizacja projekt' pn. ,,oZE dla Kaszub -
wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kaft|:zy i Sulqczyno,,
(umowa o dofinansowanie RPPM.10.03.01-22-0053/16-00 z dn. 03.10.201g r.). w ramach zam6wenia
przewiduje siq monta2 3 r6iznych 2r6deL/instalacj i wykorzystui4cych odnawialne 2r6dla enersii. w
ramach niniejszego przedsiqwziqcia przewiduje siq:

a) dostawq i monta2 522 instalacji kolektor6w slonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o
l4cznej mocy 2 608,17 kW.

b) dostawq i monta2 powietrznych pomp ciepla typu powietrze-woda do przygotowania cieplej wocly
uz54kowej w 273 w budynkach prywafirych i publicznych, o tqcznej mocy 669,90 kW,
c) budowq o6wietlenia u.licznego wykorzystuiqcego technologiq fotowoltaiczn4 - 1 1 szt. w Gminie
Sierakowice (la'rpy solame i hybrydowe ) oraz 40 szt. w Gminie Karluzy (lampy hybryclowe) o l4czrej
mocy PV: 13,77 kW.
d) pozostale komplementame urz4dzenia peryferyjne.

SEKCIA VI: INFORMACJE UZUPELNIAIACE
W.5) Data wyslania ninisjs2sg6 ogloszenia:

Data wyslania mniejszego ogloszenla 2019-04-0I

VI.6) Numer pierwotlego ogloszenia



Pierwotne ogloszenie przesl ate ptzez

!eNotices
@TED esender

Llrnne srooKl

l-ogin feO esender: TED08
Logowanie jako klient TED eSender

-Dane relerencylne ogloszema

2019-000269

Numer ogtroszeniaw Dz.Urz. UE - OJ/S

2019/S 040-089685

Data wyslania pierwotnego ogtoszenia 2079 -02-21

SEKCJAVII: ZMIAI.IY
MI.1) I-nformaoje do "rniany lub dodania

t l\.1.1) P ny cryna miany
Etr.lodyfikacja pierwotnej informacji podanej przez inslytucj q zamaw'e;Jqaq

[Publikacla w witrynie TED niezgodna z pierwotn4 rnforniacj4 p rzekazanqprzez instytucjq

zamawaJqoq

MI. l 2) Teksl kt6ry nale)nr poptawid w pierwotnym ogloszeniu ( e2e1i dotyczy)

Miejsce, w kt6rym znajduje siq
zmienianv lekst

Stary tekst Nowy tel$t

4
rv.2;7)
Wannki otwarcia ofefi

Ofwarcie nast4pi poplzez upublicznienie
wczytanych na Platfotmie Ofert w dniu
08.04.2019 r. o eodz. 13:00.

Otwarcie nast4lli poprzez upublicznienie
wczytanych la Platformie Oferl w dniu
18.04.2019 r. o sodz. 13:00.

Miejsce, w kt6r'ym znajduje siq
zmienianv tekst

Stary tekst Nowy tekst

4
lV.2.6)
Minimalny okres, w kt6rym oferent
bedzie zwiazanv ofefia

Oferfa musi zachowai wamoSi dol
2019-06-06.

Ofefia musi zachowad wa2no6i dor
2019-06-16.

Miejsce, w kt6rym znajduje siE
zniehiaha data

Stara data Nowa data

4
tY,2.2)
Termin skladania ofert hLb wniosk6w o
donuszczenie do udzialu

2019-04-08 11i50 2019-04-18 11:50

Miejsce, w kt6ryn znajduje siq
zmieniana data

Stara data Nowa data

4
w.2.'7)
Waru1'*i otwarcia ofelt

2019-04-08 I3:00 2019-04-18 13:00

WI.2) Inne dodatkowe infomacje


