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Dostawy - 438503-2019

18/09/2019    S180    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I. II. VI. VII.

Polska-Kielce: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

2019/S 180-438503

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 157-387192)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Świętokrzyska
657-000-97-74
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce
25-314
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel
Tel.: +48 413424140
E-mail: dzp@tu.kielce.pl
Faks: +48 413424270
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu
Politechniki Świętokrzyskiej
Numer referencyjny: ATZ-381-45/19

II.1.2) Główny kod CPV

31200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia, pn. Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci
elektroenergetycznej (zwanej dalej MG) na terenie kampusu Politechniki
Świętokrzyskiej, jest dostarczenie, zmontowanie uruchomienie i oddanie do
eksploatacji elementów składowych MG, w skład której głównie wchodzą: moduły
fotowoltaiczne wraz z instalacją fotowoltaiczną, turbiny wiatrowe, generator prądu
zasilany gazem ziemnym, magazyn energii litowo-jonowy, stacje ładowania
samochodów elektrycznych, połączenia elektroenergetyczne między kluczowymi
węzłami oraz dyspozytornia (centrum sterowania) wraz z automatyką i systemem
zbierania, monitorowania i przetwarzania danych numerycznych produkcji i
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

dystrybucji energii z węzłów mikrosieci, a następnie oddanie do eksploatacji nowo
powstałej infrastruktury mikrosieci elektroenergetycznej kampusu Politechniki
Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 1 do SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/09/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-387192

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym
oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.9.2019 r. o godz.13:00 za pośrednictwem
Platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”), pokój nr 2.33
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.2019 r. o godz.13:00 za pośrednictwem platformy
poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”), pokój nr 2.33.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

W odpowiedzi na wniosek o możliwość zorganizowania wizji lokalnej Zamawiający
wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 20.9.2019 r. godz. 9:00–12:00. Wyjście na
oględziny miejsca realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi z Budynku C pok. 6
Politechniki Świętokrzyskiej o godzinie 9:15. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że
dokumenty niezbędne w celu prawidłowego przygotowania i sporządzenia oferty są
dostępne na stronie BIP Zamawiającego oraz na platformie Logintrade pod
ogłoszeniem przedmiotowego postępowania. Wizja lokalna będzie miała na celu
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dokonanie oględzin miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie
przewiduje po odbyciu wizji lokalnej zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Udział w wizji lokalnej jest
nieobowiązkowy.


