
 

 

Gmina Lelów  
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów  

Lelów, dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

GR.271.3.2020 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  
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 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 z późn. zm.), dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

zakresie:  

 

I. W Rozdziale II Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia dodaje 
się ust. 9 o następującej treści: 
 

„Biorąc pod uwagę wymogi art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 punkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby 
przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników.” 

 
II. W Rozdziale II Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia ust. 1. 

dodaje się punkt 8) o następującej treści 
 

„Jeżeli program funkcjonalno - użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów 
równoważnych”. 
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań 
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku 
oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą 
decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Ciężar 
udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.” 

 
III. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-

nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. a) dla Części 1 zmienia się zdanie „W przypadku wy-
kazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełnio-
ny, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji.” 
na następujące: 

 

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 
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IV. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-
nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. b) dla Części 1 zmienia się zdanie „W przypadku wy-
kazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełnio-
ny, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji.” 
na następujące: 

 

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

V. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-
nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. a) dla Części 2 zmienia się zdanie „W przypadku wy-
kazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełnio-
ny, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji.” 
na następujące: 

 

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

VI. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-
nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. a) dla Części 3 zmienia się zdanie „W przypadku wy-
kazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełnio-
ny, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 2 szt. instalacji.” 
na następujące: 
 

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

VII. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-

nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. e) dla Części 1 dodaje się poniższy zapis: 

 

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie 

art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 

2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z 

dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. 

Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez 

osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania 

działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
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VIII. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-

nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. c) dla Części 2 dodaje się poniższy zapis: 

 

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie 

art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 

2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z 

dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. 

Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez 

osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania 

działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

 

 

IX. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wyklucze-

nia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. c) dla Części 3 dodaje się poniższy zapis: 

 

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie 

art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 

2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z 

dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. 

Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez 

osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania 

działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

 

X. W Rozdziale VIII Opis sposobu przygotowywania ofert zastępuje się zapis ust.2. pkt. 1) na następu-

jący: 

 

„1) wypełniony i podpisany załącznik nr 1A do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY", Formularz ofertowy 
zawiera m.in. oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z PFU oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze 
„wzorem umowy” i pełnej akceptacji postanowień w niej zawartych” 
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XI. W Rozdziale XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert doprecyzowuje się zapisy odnoszą-

ce się do kryterium nr 3 COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 dla części 2.  

 

Było: 

3) kryterium – COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3: 
a) waga kryterium 15%. 
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 3 będzie dokonywane na podstawie podanej w 

części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje COP w pompie c.o. wraz 
z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3, 

c) jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 uzyska 
15 pkt, 

d) jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – poniżej 4,3 uzyska 
0 pkt. 

 
Jest: 

3) kryterium – COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3: 
a) waga kryterium 15%. 
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 3 będzie dokonywane na podstawie podanej w 

części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje COP w pompie c.o. wraz 
z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3, 

c) jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 uzyska 
15 pkt, 

d) jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – równy lub poniżej 
4,3 uzyska 0 pkt. 
 

XII. W Rozdziale XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert zmienia się kryterium nr 4 Nominal-

ny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. dla części 2 na kryterium nr 4  Klasa efektow-

ności energetycznej A+ dla pompy c.w.u. w następujący sposób: 

Było: 

 Kryterium Waga Liczba punktów 

1 Cena brutto 60% 60 

2 
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z 

c.w.u. 
15% 15 

3 
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy 

A7W35 – powyżej 4,3 
15% 15 

4 
Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla 

pompy c.w.u. 
10% 10 

Razem 100 

 

Jest: 

 Kryterium Waga Liczba punktów 

1 Cena brutto 60% 60 

2 
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z 

c.w.u. 
15% 15 
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3 
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy 

A7W35 – powyżej 4,3 
15% 15 

4 
Klasa efektowności energetycznej A+ 

dla pompy c.w.u.  
10% 10 

Razem 100 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Było: 

4) kryterium – Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u.: 

 

a) waga kryterium 10%. 
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 4 będzie dokonywane na podstawie podanej w części 

formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW 
dla pompy c.w.u., 

c) jeśli oferta przewiduje nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u., uzyska 10 pkt, 
d) jeśli oferta przewiduje nominalny pobór mocy powyżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. uzyska 0 pkt. 

 

Jest: 

4) kryterium – Klasa efektowności energetycznej A+ dla pompy c.w.u.: 
a) waga kryterium 10%. 
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 4 będzie dokonywane na podstawie podanej w części 

formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje pompę c.w.u. o klasie energetycznej A+, 
c) jeśli oferta przewiduje klasę efektywności energetycznej A+ dla pompy c.w.u. uzyska 10 pkt, 
d) jeśli oferta nie przewiduje klasy efektywności energetycznej A+ dla pompy c.w.u. uzyska 0 pkt. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Było: 

6) W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” czy 
Wykonawca zastosuje sprężarkę typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u., Zamawiający przyzna 0 (zero) 
punktów w tym kryterium oceny ofert. 
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” COP w 
pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert. 
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” 
nominalnego poboru mocy dla pompy c.w.u.:, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny 
ofert. 

 

Jest: 

6) W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” czy 
Wykonawca zastosuje sprężarkę typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u., Zamawiający przyzna 0 (zero) 
punktów w tym kryterium oceny ofert. 
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” COP 

w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny 

ofert. 

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” czy 

pompa c.w.u. posiada klasę efektywności energetycznej A+:, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym 

kryterium oceny ofert. 
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XIII. W Rozdziale XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dodaje się następujący zapis: 

 

„W przypadku postępowania odwoławczego wszczętego po dniu 31 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.) – DZIAŁ IX Środki 

ochrony prawnej.” 

 

XIV.  Zmienia się treść rodz. IX ust. 1,2,3 SIWZ: 
 
 

Było: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, 

w sekretariacie I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2021 r. do godziny 10:00. 
2. Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana 

następująco: 

 

Dla Części 1: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne” 

 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

 

Dla Części 2: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 2: pompy ciepła” 

 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

Dla Części 3: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 
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„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 3: kotły na biomasę” 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

UWAGA! Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca. 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, 
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.” 

 
Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, 
w sekretariacie I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2021 r. do godziny 10:00. 

2. Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana 
następująco: 

Dla Części 1: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne” 

 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.02.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

 

Dla Części 2: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 2: pompy ciepła” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.02.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

 

Dla Części 3: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 3: kotły na biomasę” 
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NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.02.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

 

UWAGA! Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca. 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.02.2021 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w 
Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.” 

 
 
XV. Zmienia się treść rodz. V ust. 2 SIWZ: 

 
 

Było: 
„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, 
tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00” 
 
Jest: 
„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, 
tj.: do dnia 09.02.2021 r. do godz. 10:00.” 
 
 

XVI. Zmienia się treść rodz. V ust. 5 SIWZ: 
 
 
Było: 
„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu 
składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Urzędu Gminy 
Lelów. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże 
dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z 
ofertą)” 
 
 
Jest: 
„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu 
składania ofert tj.: do dnia 09.02.2021 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Urzędu Gminy 
Lelów. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże 
dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z 
ofertą)” 
 
 

XVII. Zmienia się załącznik 1A do SIWZ Formularz ofertowy   
 
 
 

Powyższe stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
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