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centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach dzialania 3.3 Poprawa jako5ci powietrza,

poddzialania 3.3.1 Realizacja plan6w niskoemisyjnych - wymiana 2r6del ciepla, Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2Ot4-202O na podstawie Umowy

numer RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2O19 r.

Wszyscy WykonawcY

Modyfikacia i wyja5nienie tresci Specyfikacii lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie

pn.: ,,Poprawa jako5ci powietrza w gminie Kolbuszowa - montai ekologicznych kotl6w centralnego

ogrzewania".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 marca

2O2O r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/5 O57-L35278 z dnia 20

marca 2O2O r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy.

1. W zwiqzku z otrzymanym pytaniem dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. - Prawo zam6wie6 publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2OL9 r. poz. 1843) Zamawiajqcy,

tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje tre6i zapytafi wraz

z wyjaSnieniami:

Pytanie:

Zamawiajqcy wyznaczyl termin wykonania zam6wienia - zakodczenie realizacji zadania:" Zadanie nr 1:

do 140 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie nr 2: do 140 dni od dnia podpisania umowy. Przez

zakofczenie realizacji zadania uznaje siq dzief zgloszenia przez wykonawce zakoficzenia realizacji

dostaw i monta2u igoiowoSci do odbioru korlcowego po wykonaniu caloSci przedmiotu zam6wienia."

prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy mial na my6li dni robocze czy kalendarzowe ?

Odpowiedi na pytanie:

Termin wykonania zam6wienia liczony bqdzie w dniach kalendarzowych.

2. W zwiqzku z zaistniatym blqdem w dokumentacji przetargowej (poz. LL-L2 formularza oferty oraz

formularza cenowego dla zadania nr 2) dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia

2OO4r.- Prawo zam6wief publicznych (tekst jedn. D2.U.22019 r. poz. 1843)Zamawiajqcy, tj. Gmina

Kolbuszowa, ul. Obrofic6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, modyfikuje tre6i SIWZ:
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Modyfikacja: Modyfikuje siq tre6i poz. 11 oraz poz.12 formularza oferty oraz formularza cenowego dla

zadania nr 2. W zwiqzku z powyiszym:

1) Rozdzial ll - Formularz oferty dla zadania 2 przyjmuje brzmienie zalqcznika nr 1 do niniejszego

pisma.

2l Rozdzial ll - Formularz cenowy dla zadania 2 prryjmuje brzmienie zalqcznika nr 2 do niniejszego

pisma.

an Zuba.


