
 

 

Gmina Lelów         Lelów, dnia 27 stycznia 2021 r. 

ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów  
 

GR.271.3.2020 

INFORMACJA O PYTANIACH 

i UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH DO TREŚCI SIWZ 

oraz ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie 

Gminy Lelów realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego 

na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 

Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

Numer ogłoszenia: 523004-N-2020 z dnia 2020-03-12 r. 
  

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843), przekazuje pytania do treści SIWZ oraz udzielone odpowiedzi w w/w postępowaniu jako załączniki do 

niniejszej informacji. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i na stronie internetowej zamawiającego, tj.: http://www.biplelow.pl/artykuly/4288 zostały zamieszczone następujące 

dokumenty:  

 Zapytania od 21012021; 

 Zmiana SIWZ PV mieszkańcy 27012021; 

które stanowią nowe dokumenty w dokumentacji przetargowej. 

UWAGA! Powyższe dokumenty stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.  

Wobec powyższego na mocy art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SIWZ 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

Wobec tego, na podstawie przepisu art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert  

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach. Informujemy, że wyznaczony został nowy 

termin składania ofert na dzień 09.02.2021 r. do godziny 10:00. Oferty zostaną otwarte w dniu 09.02.2021r. o godzinie 

10:30 w siedzibie Zamawiającego. Zmianie ulega termin wnoszenia wadium do dnia 09.02.2021 r. do godziny 10:00. 

Zamawiający zobowiązany był do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu poprzez Ogłoszenie zmian w Biuletynie 

Zamówień Publicznych 

Wójt Gminy Lelów 

Krzysztof Molenda 

Załącznik:  

1. Odpowiedzi na pytania do SIWZ od 21012021 – 1 szt. 

2. Zmiana SIWZ PV mieszkańcy 27012021 – 1 szt. 
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