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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 184800-2015 z dnia 2015-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie mikroinstalacji prosumenckich w
ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz na wybranych obiektach z
terenu gminy Międzyrzecz....
Termin składania ofert: 2015-08-05

Numer ogłoszenia: 193510 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184800 - 2015 data 21.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.11. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł. 3.12. Wyłoniony
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres
realizacji zamówienia na minimalną kwotę ubezpieczenia 500 tys. zł. W przypadku, gdy termin obowiązywania
polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego
terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 3.13. Klasyfikacja
przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 71327000-6 Usługi projektowania
konstrukcji nośnych - 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania - 71313430-8 Analiza
wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego - 42511110-5 Pompy grzewcze - 45000000-7 Prace
budowlane - 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych - 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami
ogniw słonecznych - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - 45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego - 45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych
urządzeń rozdzielczych - 45321000-3 Izolacja cieplna - 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania - 45332000-3 Roboty
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instalacyjne wodne i kanalizacyjne - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 31122000-7 Jednostki
prądotwórcze - 09332000-5 Instalacje słoneczne - 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 3.14
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagwarantował uzyskanie minimum 980 kWh/rok z 1 kW zainstalowanej
mocy w minimalnym okresie 5 lat od przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej. 3.15 Zamawiający
wymaga aby wykonawca dokonał niezbędnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym w zakresie przyłączenia
mikroinstalacji oraz innych niezbędnych uzgodnień i opracowań niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i
zainstalowania mikroinstalacji.
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