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Jastków, dnia 07-01-2021

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniudotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jastków w
ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”.
A. W związku z zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz w związku z upływającym w dniu 11.01.2021 r.
o godz. 10:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Jastków dokonuje po
raz kolejny zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia
18.01.2021 r. (jednocześnie z przyczyn organizacyjnych zmienia miejsca otwarcia
ofert), tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:
w rozdziale 14 SIWZ przed zmianą jest:
Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2021 r. o godz. 10:00.
w rozdziale 14 SIWZ po zmianie jest:
Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2021 r. o godz. 10:00.
w rozdziale 14 SIWZ przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2021
Zamawiającego:
Urząd Gminy Jastków,
21-002 Jastków, Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3,
Sala ślubów (wejście od strony tarasu)

r.

o

godz.

10:30

w

siedzibie

r.

o

godz.

10:30

w

siedzibie

w rozdziale 14 SIWZ po zmianie jest:
Otwarcie ofert
Zamawiającego:

nastąpi

w

dniu

18.01.2021

Projekt pn. „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urząd Gminy Jastków,
21-002 Jastków, Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3,
Sala konferencyjna
B. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr
2020/S 235-579557 z dnia 02/12/2020 oraz zmiany postępowania opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl
Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 07.01.2021 r. do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.
C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pytania Wykonawców wraz
z odpowiedziami zostaną zamieszczona na stronie internetowej niezwłocznie po
ich przygotowaniu.
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(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

