
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych w miejscowości

Leszcze 39-40kWp, Przymiłowice 49-50 kWp; Hołowno 34-35kWp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332133

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rakowiecka 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-975

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.zych@pgi.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgi.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Badawczy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Geologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020505/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 16:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00341859/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
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1. W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi miejsca realizacji zamówienia odbędzie się
obowiązkowa wizja lokalna z Wykonawcami:
1.2. dla Części 1 - w dniu 05.01.2022 r., o godzinie 10:00 oraz w dniu 14.01.2022r. o godzinie
10:00, na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Leszczach (Leszcze 20, 62-650
Kłodawa) - obowiązek udziału w wizji lokalnej nie oznacza, że wykonawca musi wziąć udział w
wizji lokalnej w obu terminach. Wykonawca powinien wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze
wskazanych terminów.,
2.2. dla Części 2 - w dniu 10.01.2022 r., o godzinie 10:00, na terenie działki archiwum próbek
geologicznych w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice),
2.3. dla Części 3 - w dniu 11.01.2022 r., o godzinie 10:00, na terenie działki archiwum próbek
geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze),
Aby wziąć udział w wizji, o której mowa powyżej należy przesłać imienne zgłoszenie się za
pośrednictwem Platformy, o której mowa w pkt 1 SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania, co najmniej
1 dzień przed terminem planowanej wizji, celem wystawienia stosownych zgód na wejście na
teren obiektu. Oferty Wykonawców, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej zostaną odrzucone
na podstawie art. 226 ust. 18 ustawy Pzp.

Po zmianie: 
1. W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi miejsca realizacji zamówienia odbędzie się
obowiązkowa wizja lokalna z Wykonawcami:
1.2. dla Części 1 - w dniu 05.01.2022 r., o godzinie 10:00 oraz w dniu 14.01.2022r. o godzinie
10:00, na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Leszczach (Leszcze 20, 62-650
Kłodawa) - obowiązek udziału w wizji lokalnej nie oznacza, że wykonawca musi wziąć udział w
wizji lokalnej w obu terminach. Wykonawca powinien wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze
wskazanych terminów.,
2.2. dla Części 2 - w dniu 10.01.2022 r. oraz w dniu 18.01.2022 r. o godzinie 10:00, na terenie
działki archiwum próbek geologicznych w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice)
– obowiązek udziału w wizji lokalnej
nie oznacza, że Wykonawca musi wziąć udział w wizji lokalnej w obu terminach; Wykonawca
powinien wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze wskazanych terminów,
2.3. dla Części 3 - w dniu 11.01.2022 r. oraz w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 10:00, na terenie
działki archiwum próbek geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).–
obowiązek udziału w wizji lokalnej nie
oznacza, że Wykonawca musi wziąć udział w wizji lokalnej w obu terminach; Wykonawca
powinien wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze wskazanych terminów. Aby wziąć udział w
wizji, o której mowa powyżej należy przesłać imienne zgłoszenie się za pośrednictwem
Platformy, o której mowa w pkt 1 SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania, co najmniej 1 dzień przed
terminem planowanej wizji, celem wystawienia stosownych zgód na wejście na teren obiektu.
Oferty Wykonawców, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej zostaną odrzucone na podstawie
art. 226 ust. 18 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-01-21 10:00

Po zmianie: 
2022-01-25 10:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-21 10:05

Po zmianie: 
2022-01-25 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-19

Po zmianie: 
2022-02-23
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