Projekt pn.: „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Sitno, dnia 10.07.2018 r.
Znak sprawy: B.271.1.2018
-Wykonawcy biorący udział w postępowaniudotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż instalacji kolektorów
słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sitno w ramach
projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno”.
A. Działając na podstawie art. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający – Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, zmienia się w dniu
10.07.2018 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:
w rozdziale 5 pkt. 5.1, ppkt. 2) SIWZ przed zmianą jest:
części 2 zamówienia w terminie do dnia 30.09.2018 r.
w rozdziale 5 pkt. 5.1, ppkt. 2) SIWZ po zmianie jest:
części 2 zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018 r.
w rozdziale § 2 Projektu umowy – Załącznik Nr 2b do SIWZ (w zakresie
części 2 zamówienia) przed zmianą jest:
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej
umowy do dnia 30.09.2018 r., z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy
i montażu zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym
złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
w rozdziale § 2 Projektu umowy – Załącznik Nr 2b do SIWZ (w zakresie
części 2 zamówienia) po zmianie jest:
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej
umowy do dnia 31.10.2018 r., z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy
i montażu zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym
złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
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B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert,
tym samy zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale
13 i 14 SIWZ, a mianowicie:
w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:
Nie otwierać przed dniem 26.07.2018 do godz. 09:15
w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:
Nie otwierać przed dniem 27.07.2018 do godz. 09:15
w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć
w terminie do dnia 26.07.2018 r. do godz. 09:00 w siedzibie:
Urzędu Gminy w Sitnie,
Sitno 73, 22-424 Sitno
pok. Nr 9 (sekretariat).
w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć
w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 09:00 w siedzibie:
Urzędu Gminy w Sitnie,
Sitno 73, 22-424 Sitno
pok. Nr 9 (sekretariat).
w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2018 r. o godz. 09:15 w siedzibie:
Urzędu Gminy w Sitnie,
Sitno 73, 22-424 Sitno,
pok. Nr 10 (sala konferencyjna).
w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018 r. o godz. 09:15 w siedzibie:
Urzędu Gminy w Sitnie,
Sitno 73, 22-424 Sitno,
pok. Nr 10 (sala konferencyjna).
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C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia
o zamówieniu Nr 2018/S 116-263396 w sekcji II.2.7) Okres obowiązywania
zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (dla części
2 zamówienia), w sekcji IV.2.2 - Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału oraz sekcji: IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert.
Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 10.07.2018 r. do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej.
D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
E. W załączeniu:
1) SIWZ – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 10.07.2018 r.
2) Załącznik Nr 2b – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia – wersja
ujednolicona po modyfikacji z dnia 10.07.2018 r.

.................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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