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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215032-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełmno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2017/S 107-215032
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 080-153925)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Pilarski
Tel.: +48 566861540
E-mail: urzad@gmina-chelmno.pl
Faks: +48 566861540
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania
energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno.
Numer referencyjny: RWA.UE.271.4.2017.MP

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących
odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) i energii
cieplnej (kolektory słoneczne i pompa ciepła) na budynkach mieszkalnych oraz na obiekcie komunalnym na
terenie Gminy Chełmno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2017
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 080-153925

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.
Powinno być:
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.
3. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie art.
93 ust. 1a ustawy Pzp – tj. w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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