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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 Jastków
Adres pocztowy: Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
Miejscowość: Jastków
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Choma, Paweł Dudak
E-mail: przetargi@jastkow.pl 
Tel.:  +48 815020143
Faks:  +48 815020144
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jastkow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jastków w 
ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”
Numer referencyjny: UG.271.29.2020.CT

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 kolektorów słonecznych oraz instalacji 
fotowoltaicznych na terenie Gminy Jastków, która jest realizowana w ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w 
Gminie Jastków”.

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

23/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Jastkow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-160399
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 235-579557

mailto:przetargi@jastkow.pl
http://www.jastkow.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579557-2020:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/11/2020

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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego/Wykaz i krótki opis warunków:
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 ofertoświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze 
otwarcia:
Zamiast:
1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
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:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
13.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym 
z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).
Powinno być:
13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym 
z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w Instrukcji użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww Instrukcji przed 
złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.
Numer sekcji: IV.2.2

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


