
 

 

Gmina Lelów  
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów  

Lelów, dnia 4 luty 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. 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 9.02.2021 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 9.02.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

 

Dla Części 2: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 
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„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów – Część nr 2: pompy ciepła” 

 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 9.02.2021 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” 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 9.02.2021 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.” 

 
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 12.02.2021 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 12.02.2021 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” 
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NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.02.2021 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” 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.02.2021 ROKU DO GODZINY 10:30 

 

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

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego,  
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.” 

 
 
II. 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 09.02.2021 r. do godz. 10:00” 
 
Jest: 
„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: 
do dnia 12.02.2021 r. do godz. 10:00.” 
 
 

III. 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 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)” 
 
 
Jest: 
„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu 
składania ofert tj.: do dnia 12.02.2021 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)” 
 
 

Powyższe stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
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