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Miedźno, dnia 5.02.2020r. 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
 
nr sprawy RR.271.2.2.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Instalacja ogniw 

fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno  
w systemie zaprojektuj i wybuduj”  

 
 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

I. Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 
1. W Rozdziale 5 SIWZ (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA) w pkt. 5.2 ppkt 3.1) otrzymuje  nowe brzmienie: 
 

„3.1) posiada doświadczenie, tj.   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  co najmniej 
dwie roboty budowlane (zamówienia - umowy) obejmujące dostawę i montaż instalacji  
fotowoltaicznych w tym co najmniej jedną  robotę budowlaną (zamówienie-umowę) 
obejmującą dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych  o mocy co najmniej 15 kWp, 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 
 

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się powyższym doświadczeniem także wówczas, jeżeli 
zrealizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem.” 

 
2. W Rozdziale 14 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) pkt. 14.10 otrzymuje  
nowe brzmienie: 
 
„14.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:  

GMINA MIEDŹNO 

ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO  
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Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

„Oferta przetargowa na postępowanie pn.   Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno  w systemie zaprojektuj i 

wybuduj”  

NIE OTWIERAĆ PRZED 12-02-2020 r. godz. 10.30” 

3. W Rozdziale 16 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 16.1 i 
16.3  otrzymują nowe brzmienie: 

„16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 (Biuro podawcze) - do dnia 12-02-
2020 r. do godz. 10:00 .   

16.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 12-02-2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 03 (Sala sesyjna) ” 

4. Dotychczasowy Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ,  zastępuje 
się załączonym do niniejszej modyfikacji Programem funkcjonalno-użytkowym – dostępnym na 
stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia 
publiczne. 

 

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne.  Pozostała treść 
SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do 
dnia 12-02-2020 r. do godz. 1000. 
 

 
Załączniki: 
 
nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy po modyfikacji 
 

                                                                          
 
 

W imieniu Zamawiającego   
              (-) Piotr Derejczyk 
          Wójt Gminy Miedźno 

                                                                                                                                                                            

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
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