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Projekt pn. ,,Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec" realizowany
jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewóJztwa
Podkarpackiego na |ata 20t4-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer RPPK.03.0l.C0-18_
0054/17-00 z dniat3.12,20t9 r.
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Wszyscy Wykonawcy
WyiaŚnienia i modlikacia treści Specyfikacii Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: ,,Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach proiektu ,,lozwói
odnawialnych źródeł energii wgminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 7 s,erpnia
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/5 155-378940 z dnia
12 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

W związku z otrzymanym pytaniem działajączgodnie z art, 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia2O04 r.

- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz, U, z 20L9 r. poz, t843 z późn. zm.), Zamawiający tj- Gmina
Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 2t,36-L00 Kolbuszowa, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśrieniem
i modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie: Zwracam sięzzapytaniem odnośnie przetargu Dostawa i montaż odnawialnychźródeł 3nergii
w ramach projektu ,,Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dziklwiec",
Mianowicie Zamawiający w odpowiedziach zgodził się na użycie falowników 1F dla instalacji o mocy
2,38 kWp, Czy Wykonawca może zmodyfikować formularz cenovĘ/ i wpisać falownik t fazowy, porieważ
w formularzu widnieje 3 fazowy?

OdpowiedŹ: Zamawiający modyfikuje treści SIWZ, w szczególności Rozdział II - Formularz cenavy dla
zadania 1 - zgodnie zzałącznikiem do niniejszego pisma,

Modyfikacia : Modyfikuje się treść Rozdziału I - Instrukcja dla Wykonawców, w następujący sposób

Przed modyfikacią Po modyfikacii
Instrukcia dla Wykonawców - pkt. tl..L,l,
7L,t.l,Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku" dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniportalu do dnia
28 września 2O2O n do godz. 10:00.

Instrukcia dla Wykonawców - pkt. 11",t.l
tt.L.t. Wykonawca składa ofertę za pośrednttwem
,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku" dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniportalu ćo dnia
L2października 2020 r. do godz.10:00.

Instrukcia dla Wykonawców - pkt. 11.3.6 Instrukcia dla Wykonawców - pkt. 11.3.6



Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 r.

o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul.
Obron co w Pokoju 2L,36-700 Kolbuszowa - pokój
nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu L2 października
2020 n o godz. 12:00 w siedzibie ZamawiaĘcego:
uI. Obron co w Pokoju 2I, 36-100 Kolbusmwa -

nr ].,


