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Ogłoszenie nr 540409190-N-2021 z dnia 27.01.2021 r. 

Lelów: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 523004-N-2020 

Data: 12/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Lelów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139808900000, ul. ul. Szczekocińska  18, 42-235  Lelów, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. 343 550 121, e-mail wojt@lelow.pl, faks 34 355 00 49. 

Adres strony internetowej (url): www.lelow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 3 

instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług W przypadku wykazania 

doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 

w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 

który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 

Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje 

projektowe na łączną ilość co najmniej 3 instalacji kolektorów słonecznych. Wykonawca może to wykazać w ramach 

jednej lub kilku usług. W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek 

uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji. O 

udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co 

najmniej 150 000,00 zł brutto każda, i/lub* b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem 

polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 zł 

brutto każda *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót 

budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: c) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 

roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kolektorów słonecznych o wartości 

co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, i/lub* d) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem 

polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 

zł brutto każda , *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót 

budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność 

zawodowa dla części 1: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz 

wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą 

doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 3 instalacji fotowoltaicznych, b) projektantem - 1 osobą 

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 3 instalacji 

kolektorów słonecznych, c) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 3 

instalacji fotowoltaicznych, d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w 

odniesieniu do wykonania minimum 3 instalacji kolektorów słonecznych, e) projektantem w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń f) kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadającą uprawnienia 
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zdolność 

techniczna dla części 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 3 

instalacji pomp ciepła Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. W przypadku wykazania 

doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 

w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 

który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 

budowlano-montażowych pomp ciepła o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, i/lub* b) należycie wykonał w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu pomp ciepła o wartości 

łącznej co najmniej 25 000,00 zł brutto każda *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym 

wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i 

jedna dostawa. Zdolność zawodowa dla części 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 

wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi 

prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 3 instalacji pomp 

ciepła, b) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do 

wykonania minimum 3 instalacji pomp ciepła. Zdolność techniczna dla części 3: O udzielenie zamówienia może ubiegać 

się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 

pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje 

dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu kotłowni na paliwo stałe lub instalacji kotłów na paliwo stałe w 

ilości co najmniej 2 szt. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług W przypadku wykazania 

doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 

w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 2 szt. instalacji O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 

który wykaże, że: c) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 

budowlano-montażowych instalacji kotłów na paliwo stałe o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda,, i/lub* d) 

należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu 

instalacji kotłów na paliwo stałe o wartości łącznej co najmniej 10.000,00 zł brutto każda *UWAGA: Wykonawca może 

wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie 

mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność zawodowa dla części 3: O udzielenie zamówienia 

może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: c) 

projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych 

minimum 2 instalacji kotłów na paliwo stałe lub projektów budowy, przebudowy, remontu kotłowni na paliwo stałe, d) 

kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do 

wykonania minimum 2 instalacji kotłów na paliwo stałe 

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co 

najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług Wykonawca może 

wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj” O 

udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 3 instalacji kolektorów 

słonecznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Wykonawca może wykazać powyższe 

doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. O udzielenie zamówienia 

może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane 

polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 150 000,00 zł 

brutto każda, i/lub* b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i 

zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 zł brutto każda *UWAGA: 

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw 

lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który wykaże, że: c) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na 

wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto 

każda, i/lub* d) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i 

zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 zł brutto każda , *UWAGA: 

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw 

lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność zawodowa dla części 1: O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane 

tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych 

minimum 3 instalacji fotowoltaicznych, b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 3 instalacji kolektorów słonecznych, c) kierownikiem budowy - 1 

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub 

koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 3 instalacji fotowoltaicznych, d) kierownikiem 

budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję 

kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 3 instalacji kolektorów 

słonecznych, e) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń f) kierownikiem budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zdolność techniczna dla części 2: O udzielenie zamówienia 

może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na 

postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 3 instalacji pomp ciepła Wykonawca może to 

wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji 

zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj” O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 

wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 

budowlano-montażowych pomp ciepła o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, i/lub* b) należycie wykonał w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu pomp ciepła o wartości 

łącznej co najmniej 25 000,00 zł brutto każda *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym 

wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i 

jedna dostawa. Zdolność zawodowa dla części 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 

wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi 

prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 3 instalacji pomp 

ciepła, b) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do 

wykonania minimum 3 instalacji pomp ciepła. Zdolność techniczna dla części 3: O udzielenie zamówienia może ubiegać 

się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 

pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje 

dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu kotłowni na paliwo stałe lub instalacji kotłów na paliwo stałe w 

ilości co najmniej 2 szt. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług Wykonawca może wykazać 

powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj” O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: c) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 

roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kotłów na paliwo stałe o wartości 

co najmniej 10.000,00 zł brutto każda,, i/lub* d) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem 
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polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kotłów na paliwo stałe o wartości łącznej co najmniej 10.000,00 zł 

brutto każda *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót 

budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność 

zawodowa dla części 3: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz 

wymagane uprawnienia budowlane tj.: c) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 2 instalacji kotłów na paliwo stałe lub projektów budowy, 

przebudowy, remontu kotłowni na paliwo stałe, d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub 

koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 2 instalacji kotłów na paliwo stałe 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I Część 2 

Punkt: 5) 

W ogłoszeniu jest: Kryterium Znaczenie Cena brutto 60% Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15% COP 

w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15% Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 

10% 

W ogłoszeniu powinno być: Kryterium Znaczenie Cena brutto 60% Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u.- 

15% COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3- 15% Klasa efektowności energetycznej A+ dla pompy 

c.w.u. -10% 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-29, 

godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 

2021-02-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język 

lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 
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