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                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :                 GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5;          47 – 440  Nędza 

  
                                                              

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843),                                         
dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Dla   zamówienia    publicznego o  wartości   poniżej   5.350.000   euro 
 
 
3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

„O DNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII  NA TERENIE GMINY NĘDZA” 
 
 

realizowanego w ramach projektu: 
 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Ku źnia Raciborska, 

Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 
 

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii 
dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 

 
 

Zamówienie realizowane w formule „Roboty budowlane – zaprojektuj i wybuduj” 
 
4. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         

 
 

 Biuletyn zamówień Publicznych    Nr  523466 – N – 2020  z  dnia  2020 – 03 - 13  r.  

 tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 13.03.2020r. 

 BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   13.03.2020r. 
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5. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :    www.bip.nedza.pl 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

 

6. ZMIANA  W   OGŁOSZENIU   O   ZAMÓWIENIU :  BZP 
 

 
 

7. MIEJSCE  OGŁOSZENIA ZMIANY W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENI U :         
 

 Biuletyn zamówień Publicznych    540414614 – N – 2021  z   dnia   10.02.2021 r.  

 tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 10.02.2021 r.  

 BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   10.02.2021 r.  

 

 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

WÓJT  GMINY  NĘDZA  
 

Nędza dnia:   10. 02. 2021 r.  

ANNA   ISKAŁA  
 
 

............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
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Ogłoszenie nr 540414614 – N – 2021  z  dnia  10.02.2021 r.  
 

Nędza: 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
 
Ogłoszenia o zamówieniu  
 
INFORMACJE  O  ZMIENIANYM   OGŁOSZENIU  
 
Numer: 523466 – N – 2020   
 
Data: 13/03/2020  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Nędza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  5, 47-440  
Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-mail ug@nedza.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.nedza.pl  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne:  
www.bip.nedza.pl  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2021-02-12 godz.12:00  

 
W ogłoszeniu powinno być:  

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2021 – 02 – 23  godz.12:00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I Część 1  
Punkt: 4)  

 
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania : 2021-12-17  

 

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania : 2021-12-31  
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I Część 2  
Punkt: 4)  
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania : 2021-08-31  

 
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania : 2021-11-15  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I Część 3  
Punkt: 4)  
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania : 2021-08-31  

 
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania : 2021-11-15  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 2.2)  

 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniach, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1odpowiednio dla części: Część 1: lit. a)- lit. e); Część 2: lit. a) - lit. c), 
Część 3: lit. a) - lit. c) powyżej oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1odpowiednio dla części: Część 1: lit. a)- lit. e); Część 2: 
lit. a) - lit. c), Część 3: lit. a) - lit. c) powyżej oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy PZP.  
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 2.2)  
 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę: a) w stosunku do 
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655), b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał 
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  
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W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę: a) w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655), b) który, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności.  

 

 


