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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 Kleszczewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 000535913
Adres pocztowy: ul. Poznańska 4
Miejscowość: Kleszczewo
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 63-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
E-mail: urzad@kleszczewo.pl
Tel.: +48 618176020
Faks: +48 618176184
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kleszczewo.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzykosy
Krajowy numer identyfikacyjny: 631258218
Adres pocztowy: ul. Główna 37
Miejscowość: Krzykosy
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 63-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Kulka, Daria Orzechowska
E-mail: daria.orzechowska@krzykosy.pl
Tel.: +48 612851514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krzykosy.pl

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

Nazwa:
Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej
naterenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
42511110
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomieniu 50 instalacji z geotermalną gruntową
pompą ciepła z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wraz z wykonaniem dokumentacji
geologicznej,technicznej oraz bilansu zapotrzebowania energetycznego poszczególnych instalacji, w
ramach projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz
Krzykosy” na nieruchomościach prywatnych mieszkańców gmin partnerskich, tj.: Gminy Kleszczewo i Gminy
Krzykosy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z
załącznikami- (Uwaga-załącznik nr 3 do PFU został zaktualizowany) stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz
w Informacji uzupełniającej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ugkleszczewo
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-058710
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 090-214211
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/05/2020

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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1
Zamiast:
1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,zrealizował należycie umowę dostawy co najmniej 30 gruntowych pomp ciepła o mocy do 30 kW każda
w ramach jednego zamówienia wraz z wykonaniem instalacji oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i
geologicznej.
Powinno być:
1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,zrealizował należycie umowę dostawy co najmniej 30 gruntowych pomp ciepła o mocy do 30 kW każda
w ramach jednego zamówienia wraz z wykonaniem instalacji oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i
geologicznej lub wykonał co najmniej 50 gruntowych pomp ciepła o mocy do 30kW każda wraz z wykonaniem
instalacji oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i geologicznej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,
przy czym okres ten liczony jest od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
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Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

