
                                                          
 

 „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA 

SĄDECKA”, projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

Chełmiec, dnia 10.03.2020 r.  

Znak postępowania: WPR.271.20.2019     

 

Wykonawcy wg. rozdzielnika  

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 

jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA 

SĄDECKA z podziałem na Części." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

opublikowanego w Dzienniku Unii Europejskiej w dniu 31.12.2019 r. pod numerem Dz.U./S 

S251 621632-2019-PL oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Chełmiec wyznaczonej spośród 

zamawiających (Gminy Chełmiec, Gminy Grybów oraz Miasta Nowy Sącz) do 

przeprowadzenia postępowania, jak również na stronie internetowej 

http://lgdkoronasadecka.pl, tj. Stowarzyszenia LGD Korona Sądecka wyznaczonego na 

podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do przeprowadzenia działań w ramach w/w postępowania. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) modyfikuje treść SIWZ oraz treść 

ogłoszenia o zamówieniu: 
 

Modyfikacja 1: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w zakresie terminu składania i 

otwarcia ofert. W Rozdziale X ust. 1 i 4 zmienia się i nadaje nowe brzmienie: 

„1. Termin składania ofert. Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2020 roku do godziny 10:00 

przy użyciu miniPortalu.” 

oraz   

„4. Miejsce i termin otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w  siedzibie Podmiotu trzeciego, 

któremu powierzono działania w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2-4 Pzp tj.  

LGD Korona Sądecka, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, woj. małopolskie w  dniu: 

26.03.2020 r. o godz. 10:30”. 
 

Modyfikacja 2: Zamawiający dokonuje modyfikacja Załącznika nr 8C - Dokumentacja 

Techniczna – Pompa ciepła, która przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  
 

Modyfikacja 3: Zamawiający dokonuje modyfikacja Załącznika nr 8D - – Dokumentacja 

Techniczna – Kotły na pellet, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  
 

Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa w dniu 26 marca 2020 r., godz. 10:00. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ. 
 

                  W imieniu Zamawiających 

          Prezes LGD Korona Sądecka  

           Marcin Bulanda  

http://lgdkoronasadecka.pl/

