
Gmina sośnicowice
44_,t53 sośnicowice, Rynek 19
N P:909.11.22.687 REGON 216257788

Nr postępowania : ZP -4 l 2020
Nr sprawy: Roiso.271.5.2020,DMA

Sośnicowice, dnia 13.11.2020r.

Do wszvstkich oferentów

dot:
przetargu nieograniczoneg o nr ZP-4|2020 na vvykonanie zamówienia publicznego pn:

,,Odnawialne źńdła energii na terenie Gminy Sośnicowice"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiająry informuje, że w związku z wpłynięciem zapytań Wykonawców do postępowania
zgodnie z art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych -
(t.j, Dz.U. z 2019 poz, t843 z póŹn, zm.) zmienia treŚĆ Speryfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia spoządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice".

V, Wymagania dotyczące wadium,

2. Wadium powinno byĆ wniesione na podstawie ań. 45 ustawy PzP pJzed
upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 23.LL,2O2O r. do godz. 10:00

5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie

oryginału przed upĘwem terminu składania ofeŃ tj.: do dnia 23.!L.2O2O r.

do godz. 10100 w siedzibie Zamawiającego- kasa Urzędu Miejskiego w
SoŚnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do

kopeĄ, w któĘ składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieĆ indywidualnie i nie

może stanowić części łącznej ofeĘ (nie może zostaĆ połączony z ofeńą).

Nadając mu nowe brzmienie:

2. Wadium powinno byĆ wniesione na podstawie art. 45 ustawy PzP przed
upływem terminu składania ofeft, tj,: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10100

5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie

oryginału przed upływem terminu składania ofeń tj.: do dnia 08.01,2021 r.

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego- kasa Urzędu Miejskiego w
Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włoĄć do

kopeĘ, w ktÓĘ składa ofeńę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie

może stanowiĆ części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofeńą),



IX, Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert,

1. ofeĄ naleĄ złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w SoŚnicowicach ul.
Rynek19, 44-153 soŚnicowice, W sekretariacie I piętro, w niepzekracza|nym terminie
do dnia 23.LL.2O2O r. do godziny 10:00
ofeĄ składane są W niepźejrzystej i Zamkniętej kopercie lub opakowaniu, Kopeńa
powinna być opisana następująco:

3. Publiczne otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 23.!t,2O2O r, o godzinie 1O:30
w siedzibie Zamawiającego, ul. Rynek 17, 44-153 Sośnicowice, pokój nr 22.

Dla Części 1:

Dla Części 2:

Dla Części 3:

llWAGA! Konsekwencje złozenia oferty niezgodnie z Ęw, opisem ponosi Wykonawca,

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)

,,odnawialne źódła energii na terenie Gminy Sośnicowice - CzęŚĆ nr 1: instalacje fotowoltaiczne i

kolektory słoneczne"

DNIEM 23,11.2020 RqKU Do

(nazwa Wkonawcy i dane teleadre§owe)

,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część nr 2: pompy ciepła"

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 23.It,2020 ROKU DO GODZINY 10:30

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)

,,odnawialne źródła energii na terenie Gminy SoŚnicowice - Część nr 3: kotły na biomasę"

NIE 1TVIERAĆ PRZED DNIEM 23.11.2020 RŻKU Do G1DZINY 10:30



2,

Nadajac mu nowe brzmienie:

OfeĄ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Ulząd Miejski w Sośnicowicach ul.
Rynek 19, 44-153 Sośnicowice w niepzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2021 r.
do godziny 10:00 poprzez przesłanie drogą pocztową lub kuńerem, Ędź
umieszczenie w skrzynce listowej znajdującej się przy drzwiach
wejściowych do urzędu.
OfeĘ składane są w nieprzejzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Kopeńa
powinna byĆ opisana następująco:

Dla Części 3:

3. Publiczne otwarcie ofet odbędzie się w dniu 08,01.202l r. o godzinie 10:30
W siedzibie Zamawiającego popzez transmisję on-line.

Dla CzęŚci 1:

Dla Części 2:

UWAGA! Konsekwencje złozenia oferĘ niezgodnie z Ęw. opisem ponosi |l/ykonawca,

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)

,,Odnawialne Źródła energii na tęrenie Gminy Sośnicowice - Część nr 1: instalacje fotowoltai€zne i
kolektory słoneczne"

NIE OTWIERAć PRZED DNIEM 08.01.2021 RqKI} Do GqDZINY 10jl/a

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)

,,odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część nr 2: pompy ciepła"

NIE qTWIERAć PRZED DNIEM 08.01.2021 RqKU Do GqDZINY 10:j0

(nazwa Wykonawcy / dane teleadresowe)

,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część nr 3: kotły na biomasę"

NIE OTWIERAC PRZED DNtEM 08,0t.202t ROKIJ DO GODZ\NY !0:30



Zamawiający informuje, że zmiany wprowadzone w treści SIWZ są wiążące i
obowiązują w niniejszym postępowaniu

Kopia:

,| "ł


