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Kolbuszowa, dnia24 wrzeSnia 2020 r.

Projekt pn. ,,Rozw6j odnawialnych 2r6del energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec" realizowany
jest w ramach dziatania 3,1 Rozw6j OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podkarpackiego na lata2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer RPPK,03.01.00-18-
005411,7 -00 z dnia L3.t2.201.9 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyia6nienia tre6ci Specyfi kacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia

dotyczyt postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn,: ,,Dostawa i monta2 odnawialnych fr6del energii w ramach proiektu ,,Rozw6i
odnawialnych ir6det energii wgminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 7 sierpnia
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/S 155-378940 z dnia
12 sierpnia 2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy

W zwiEzku z otrzymanym pytaniem dzialaj4c zgodnie z art. 38 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zam6wieh publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201.9 r. poz. L843 z p62n. zm.), Zamawiajqcy tj. Gmina
Kolbuszowa, ul, Obroric6w Pokoju 2L,36-1,00 Kolbuszowa ,przekazuje tre6i zapytania wraz z wyjaSnieniem:

Pytanie: Zwracam sig z zapytaniem odno5nie przetargu ,,Dostawa i monta2 odnawialnych 2r6dei energii
w ramach projektu ,,Rozw6j odnawialnych 2r6det energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec"".
Mianowicie Zamawiaj4cy w odpowiedziach zgodzil siq na u2ycie falownik6w 1F dla instalacji o mocy
2,38 kWp. Czy Wykonawca moZe zmodyfikowai formularz cenowy i wpisai falownik 1, fazowy, poniewa2
w formularzu widnieje 3 fazowy?

Odpowiedf: Zamawiaj4cy nie modyfikuje treSci SIWZ formularza cenowego dla zadania nr 1, poniewa2
w formularzu cenowym w wierszu 1 jest mo2liwosd vrryceny Instalacji PV o mocy 2,38 kWp z falownikiem
l fazowym.
W zwi4zku z Wm naleiy w wierszu 2, dla ilo6ci 12 szt. wycenid Instalacie PV o mocy 2,38 kWp
z falownikiem 3 fazowym.
Zapisy projektu umowy, w szczeg6lnoSci S 17 ust. 1 pkt 3 lit. b zezwalajq na zmiany w iloSciach
poszczeg6lnych rodzaj6w i iloSciach instalacji na etapie realizacji.
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