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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98757-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szydłowiec: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 040-098757
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 020-044198)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szydłowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: PL NIP 7991913158
Adres pocztowy: Rynek Wielki 1
Miejscowość: Szydłowiec
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Nowocień
E-mail: przetargi@szydlowiec.pl
Tel.: +48 486178635
Faks: +48 486170510
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szydlowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szydlowiec.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń
grzewczych na terenie gminy Szydłowiec”
Numer referencyjny: FSiSR.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych i pomp ciepła w ramach realizacji zadania pn. Montaż pomp
ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych

26/02/2021
S40
https://ted.europa.eu/TED

1/3

Dz.U./S S40
26/02/2021
98757-2021-PL

2/3

na terenie gminy Szydłowiec” w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i
pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przedmiotem zamówienia jest również montaż
infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
– energii słońca. Zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż: pomp ciepła 11 sztuk, paneli fotowoltaicznych
30 sztuk, kolektorów słonecznych 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program
funkcjonalno-użytkowy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 020-044198

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów. Koniec
Zamiast:
Data: 18/06/2021
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/03/2021
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.
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 01/05/2021
Powinno być:
Data: 08/05/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 10:30
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Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający w projekcie umowy w § 10 Zmiany umowy pkt d zawarł zapis „zmiany terminu będąca wynikiem
zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Zarządzającą
w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności
dofinansowania realizacji projektu”. Zamawiający otrzymał informację o wydłużeniu terminu realizacji projektu
toteż postanowił przedłużyć termin realizacji zadania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do dnia 30 sierpnia 2021 r.;
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r.
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