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OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: 

 
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adresy 

I.1) Nazwa i adresy 

Dyrektywa 2014/23/UE

Dyrektywa 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/25/UE

Dyrektywa 2009/81/WE

Oficjalna nazwa:

Gmina Sierakowice

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

Lęborska 30

Miejscowość:

Sierakowice

Kod pocztowy:

83-340

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

Tomasz Maszke

Tel.:

+58 6819509

E-mail:

maszke.tomasz@sierakowice.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL63

Adresy internetowe:

Glówny adres:

www.sierakowice.pl

Adres profilu nabywcy:

-

Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
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SEKCJA II: PRZEDMIOT 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

Oficjalna nazwa:

Gmina Sierakowice

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

ul. Lęborska 30

Miejscowość:

Sierakowice

Kod pocztowy:

83-340

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

Tomasz Maszke

Tel.:

-

E-mail:

maszke.tomasz@sierakowice.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL63

Adresy internetowe:

Glówny adres:

www.sierakowice.pl

Adres profilu nabywcy:

-

II.1.1) Nazwa:

Nazwa:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków uzytecznosci publicznej poprzez

dostawe i montaz instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepla wraz z budowa oswietlenia ulicznego

Numer referencyjny:

SUE.271.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV

09332000

Uzupełniający kod CPV

[]
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu pn. „OZE dla Kaszub –

wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” .

W ramach zamówienia przewiduje się montaż 3 różnych źródeł/instalacji wykorzystujących odnawialne

źródła energii.

2. W zamówienia przewiduje się:

a) dostawę i montaż 522 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o

łącznej mocy 2 608,17 kW.

b) dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody

użytkowej w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o łącznej mocy 669,90 kW.

c) pozostałe komplementarne urządzenia peryferyjne

d) dostawę i montaż oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię fotowoltaiczną – 11 szt. w Gm.

Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe ) oraz 40 szt. w Gm. Kartuzy (lampy hybrydowe) o łącznej

mocy PV: 13,77 kW.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2019-04-16

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Inne środki

-

Login TED eSender: TED08

Logowanie jako klient TED eSender

-

Dane referencyjne ogłoszenia

2019-000269

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S

2019/S 040-089685

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia 2019-02-21
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SEKCJA VII: ZMIANY 

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

VII.2) Inne dodatkowe informacje 

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję

zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst Nowy tekst
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IV.2.6)
Minimalny okres , w kórym oferent
będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do:
2019-06-16.

Oferta musi zachować ważność do:
2019-07-04.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst Nowy tekst

4
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi poprzez
upublicznienie wczytanych na
Platformie Ofert w dniu 18.04.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez
upublicznienie wczytanych na
Platformie Ofert w dniu 06.05.2019 r.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

4
IV.2.7)
Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału

2019-04-18 11:50 2019-05-06 11:50

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

4
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert

2019-04-18 13:00 2019-05-06 13:00

-


