
Zamawiający informuje, że na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”,  

wprowadza do SIWZ następujące zmiany:  

 

I. W Rozdziale II Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji 

zamówienia zmienia się ust. 4. przyjmując następujące brzmienie: 

 

Było: 

 

4.Termin realizacji zamówienia:  

Część 1: 17.12.2021 

Część 2: 31.08.2021 

Część 3: 31.08.2021 

 

Jest: 

 

4.Termin realizacji zamówienia:  

 

Część 1: do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 17.12.2021 r. 

Część 2: do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.11.2021 r. 

Część 3: do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.11.2021 r. 

 

 

II. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy 

wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 2) lit. b) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

Było: 

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. 

 

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), 4) i 8) ustawy 

PZP. 



 

III. W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy 

wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 4. pkt. 2) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

Było: 

2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy PZP. 

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. 

 

Jest: 

2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy 

PZP.  

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. 

 

 



 

 

IV. W Rozdziale IV Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu w ust. 3. 

pkt. 1) wykreśla się podpunkt h) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z 

postępowania  z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn 

leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 

24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. III pkt. 5. SIWZ). 

 

 

V.  Zmienia się treść rodz. IX ust. 1,2,3 SIWZ: 

 

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Gminy Nędza ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r. do godziny 

12:00. 

2. Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna 

być opisana następująco: 

 

Dla Części 1: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory 

słoneczne” 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.02.2021 ROKU DO GODZINY 13:00 

 

 

Dla Części 2: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza – Część nr 2: pompy ciepła” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.02.2021 ROKU DO GODZINY 13:00 



 

Dla Części 3: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza – Część nr 3: kotły na biomasę” 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.02.2021 ROKU DO GODZINY 13:00 

 

UWAGA! Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca. 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 13:00, w siedzibie 

Zamawiającego w Sali narad, pokój nr 13.”” 

 

 

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Gminy Nędza ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2021 r. do godziny 

12:00. 

2. Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna 

być opisana następująco: 

 

Dla Części 1: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory 

słoneczne” 

 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.02.2021 ROKU DO GODZINY 13:00 

 

 

 

 



 

 

Dla Części 2: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza – Część nr 2: pompy ciepła” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.02.2021 ROKU DO GODZINY 13:00 

 

Dla Części 3: 

 
ADRESAT: ……………….. 

………………………. 
…………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe) 

 
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza – Część nr 3: kotły na biomasę” 

 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.02.2021 ROKU DO GODZINY 13:00 

 

UWAGA! Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca. 

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 13:00, w siedzibie 

Zamawiającego w Sali narad, pokój nr 13.”” 

 

 

VI. Zmienia się treść rodz. V ust. 2 SIWZ: 

 

 

Było: 

„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu 

składania ofert, tj.: do dnia 12.02.2021 r. do godz. 12:00” 

 

Jest: 

„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu 

składania ofert, tj.: do dnia 23.02.2021 r. do godz. 12:00.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Zmienia się treść rodz. V ust. 5 SIWZ: 

 

 

Było: 

„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed 

upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 12.02.2021 do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

– Sekretariat Urzędu Gminy Nędza. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do 

koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić 

części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą)” 

 

 

Jest: 

„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed 

upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 23.02.2021 do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

– Sekretariat Urzędu Gminy Nędza. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do 

koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić 

części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą)” 

 

 

VIII. Zmienia się §4 ust. 1 w załączniku 2a Wzór umowy o zamówienie publiczne dotyczące 

części 1 

 

Było: 

1.Termin realizacji całości Przedmiotu umowy: od daty zawarcia niniejszej umowy do 17.12.2021 r. 

 

 

Jest: 

 

1.Termin realizacji całości Przedmiotu umowy: do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

nie później niż do 17.12.2021 r. 

 

 

IX. Zmienia się §4 ust. 1 w załączniku 2b Wzór umowy o zamówienie publiczne dotyczące 

części 2 

 

Było: 

1.Termin realizacji całości Przedmiotu umowy: od daty zawarcia niniejszej umowy do 31.08.2021 r. 

 

 

Jest: 

 

1.Termin realizacji całości Przedmiotu umowy: do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

nie później niż do 30.11.2021 r. 

 

 



 

 
X. Zmienia się §4 ust. 1 w załączniku 2c Wzór umowy o zamówienie publiczne dotyczące 

części 3 

 

Było: 

1.Termin realizacji całości Przedmiotu umowy: od daty zawarcia niniejszej umowy do 31.08.2021 r. 

 

 

Jest: 

 

1.Termin realizacji całości Przedmiotu umowy: do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

nie później niż do 30.11.2021 r. 

 

 

 

 

Ponadto, Zamawiający zobowiązany był do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu poprzez 

Ogłoszenie zmian w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

 


