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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Mały Płock
450669878
ul. Jana Kochanowskiego 15
Mały Płock
18-516
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Borawski
E-mail: rborawski@malyplock.pl 
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malyplock.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock
Numer referencyjny: OGPŚ.271.10.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia zakup i montaż kolektorów słonecznych (86 sztuk) i paneli fotowoltaicznych (37
sztuk) dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Mały Płock.
Instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach lub fasadach budynków mieszkalnych, a
instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych i jako wolnostojące na
przynależnym do nich gruncie.
Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na
potrzeby budynków mieszkalnych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych. Wybór optymalnej
lokalizacji został ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.

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

13/12/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:rborawski@malyplock.pl
www.malyplock.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00246sq
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-170096
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 218-498492
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2018

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: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia zakup i montaż kolektorów słonecznych (86 sztuk) i paneli fotowoltaicznych (37sztuk)
dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Mały Płock.
Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać energie słoneczną:
o Instalacje solarne do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi
między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych – kolektorów płaskich bezciśnieniowych z
absorberem meandrycznym;
o Panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w
urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku:ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTVi itp. W skład
zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.
Instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach lub fasadach budynków mieszkalnych, a
instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych i jako wolnostojące na
przynależnym do nich gruncie.
Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na
potrzeby budynków mieszkalnych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych. Wybór optymalnej
lokalizacji został ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.
Zakres przedmiotowego zamówienia:
o Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych.
o instalacja solarna o mocy 3,658 kWp – 56 instalacji,
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o instalacja solarna o mocy 5,487 kWp – 30 instalacji.
o Montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków indywidualnych gospodarstw domowych.
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0 kWp, - 23 instalacji,
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,0 kWp, - 3 instalacji
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,0 kWp – 11 instalacji
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia zakup i montaż kolektorów słonecznych (86 sztuk) i paneli fotowoltaicznych (37sztuk)
dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Mały Płock.
Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać energie słoneczną:
o Instalacje solarne do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania w chodzi
między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych;
o Panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w
urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku:ogrzewania,
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wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTVi itp. W skład
zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.
Instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach lub fasadach budynków mieszkalnych, a
instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych i jako wolnostojące na
przynależnym do nich gruncie.
Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na
potrzeby budynków mieszkalnych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych. Wybór optymalnej
lokalizacji został ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.
Zakres przedmiotowego zamówienia:
o Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych.
o instalacja solarna o mocy 3,658 kWp – 56 instalacji,
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o instalacja solarna o mocy 5,487 kWp – 30 instalacji.
o Montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków indywidualnych gospodarstw domowych.
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0 kWp, - 23 instalacji,
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,0 kWp, - 3 instalacji
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,0 kWp – 11 instalacji
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


