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Przyłęk, dnia 09.12.2020 r. 

Znak postępowania: ZP.271.12.2020 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę 

oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”. 

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, województwo 

mazowieckie, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi 

odpowiedziami. 
 

Pierwszy zestaw pytań z dnia 30 listopada 2020 r.: 
 

Pytanie 1  

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego na fakt, iż określone w dokumentacji 

technicznej wymagane parametry techniczne: powierzchnia grzewcza i pojemność 

wodna kotła nie są skorelowane z systemowym ograniczeniem emisji substancji 

szkodliwych do atmosfery i tym samym nie przekładają się na osiągnięcie 

zamierzonego efektu ekologicznego, a zatem ich zdefiniowanie jest nieuzasadnione 

z punktu widzenia celu programu objętego dofinansowaniem. Wiodący producenci 

kotłów na biomasę uzyskują wysoką sprawność (na poziomie ponad 90%) przy 

zastosowaniu urządzeń o powierzchni wymiennika i pojemności wodnej znacznie 

poniżej współczynników wymaganych przez zamawiającego w specyfikacji 

technicznej. 

Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający dopuści wprowadzenie zmiany SIWZ 

poprzez rezygnację przez Zamawiającego z wymagań odnośnie minimalnej 

i maksymalnej powierzchni grzewczej wymiennika i pojemności wodnej kotła. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu minimalnej i maksymalnej powierzchni 

grzewczej wymiennika i pojemności wodnej kotła.  

Tym samym korygujemy wcześniej udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie 2 

W związku z rozbieżnościami w SIWZ i OPZ prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości 

pomp wchodzących w zakres Wykonawcy  

Odpowiedź: 

Zamawiający  wymaga zastosowanie zaworu 4 drogowego + dwie pompy. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest montaż kotła z wykorzystaniem zaworu 

stałotemperaturowego na powrocie. 
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Pytanie 3 

Czy dla części zamówienia dotyczącej kotłów na biomasę w przypadku  podłączenia 

kotła do istniejącej instalacji w układzie zamkniętym lub konieczności zamknięcia 

układu ze względu na nieprawidłowo zabezpieczoną instalację otwartą  koszt jej 

zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w postaci naczynia 

przeponowego i grupy bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, 

manometr) leży po stronie Wykonawcy czy Użytkownika? 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy. Każdy kocioł na biomasę obowiązkowo musi być 

przystosowany do pracy w układzie zamkniętym i wyposażony min w zawór 

bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i zawór schładzający. Przystosowanie źle 

zabezpieczonego  układu otwartego, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, do 

układu zamkniętego jest po stronie Wykonawcy 

 

Pytanie 4 

Czy dla części zamówienia dotyczącej kotłów na biomasę w przypadku konieczności 

podłączenia kotła do dotychczasowej instalacji w układzie otwartym koszt jej 

prawidłowego zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (rura 

bezpieczeństwa/wzbiorcza, rura przelewowa, rura sygnalizacyjna, naczynie 

przelewowe) spoczywa na Wykonawcy czy na Użytkowniku?   

Odpowiedź: 

Na Wykonawcy. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga montażu układu podtrzymania 

napięcia dla całej kotłowni przy braku zasilania zewnętrznego przez okres minimum 

3 h. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie Wykonawcy czy Właściciela budynku jest 

zdemontowanie istniejącego zbiornika CWU. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga montowania zbiornika CWU. Tym samym Zamawiający 

wykreśla ten zapis z OPZ  

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stornie Wykonawcy czy Użytkownika jest  

demontaż/wyniesienie kotła. 

Odpowiedź: 
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Po stronie Wykonawcy jest demontaż i wyniesienie istniejącego kotła na miejsce 

wskazane przez użytkownika na terenie posesji. 

 

Drugi zestaw pytań z dnia 30 listopada 2020 r.: 

 

Pytanie 1  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wykonawca wnosi 

o wyjaśnienie w poniższym zakresie: Zgodnie z Rozdziałem 7, pkt. 7.2 SIWZ 

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp”. Wykonawca wnosi o zmianę ww. 

zapisu na następujący: „Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp”. Podkreślenia wymaga, że przesłanki określone 

w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp mają charakter niedookreślony, a w razie 

zaistnienia takiej konieczności wykonawcy będą stosowali procedurę self-cleaningu 

określoną w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Z uwagi na to, że analiza oświadczenia o self-

cleaningu jest bardzo ocenna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie 

czasochłonna i spowoduje przedłużenie czynności badania i oceny ofert. Ponadto 

wynik tej analizy (tj. wykluczenie wykonawcy z postępowania albo zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy z postępowania) może być przedmiotem postępowania 

odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargi do Sądu Okręgowego, co 

również spowoduje znaczące wydłużenie czasu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (nawet 0 6-8 miesięcy). Wobec powyższego, dokonanie 

zmiany zgodnie z propozycją wykonawcy jest zasadne i konieczne. W przypadku 

nieuwzględnienia ww. wniosku, wnoszę o informację w jaki sposób Zamawiający 

będzie oceniał zaistnienie ww. przesłanek wykluczenia, tj.: jakie sytuacje faktyczne 

zostaną uznane przez Zamawiającego jako poważne naruszenie obowiązków 

zawodowych o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp? 

Które z tych przypadków uzna za poważne, a jakie które takimi nie są? Następnie jakie 

środki dowodowe zamawiający uznaje za zasadne, za pomocą, których będzie 

wykazywał ww. naruszenie obowiązków zawodowych przez wykonawcę? 

Analogicznie jakie przykładowe stany faktyczne zostaną objęte dyspozycją art. 24 ust 

5 pkt.4 ustawy PZP? W szczególności jak Zamawiający oceni sytuację, w której nie 

zasądzono odszkodowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej, w tym samo 

rozwiązanie umowy jest wadliwe i nie powoduje powstania szkody po stronie 

Zamawiającego. Następnie, w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny 

wyjaśnień wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp? Jakie 

przykładowe środki dowodowe Zmawiający uzna za wystarczające do wykazania 

rzetelności wykonawcy? 

Wnosimy o udzielenie jednoznacznych wyjaśnień, w przeciwnym wypadku wnosimy 

o usunięcie ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia, jako przesłanek, które sa 

niedookreślone z punktu widzenia przepisów prawa, za czym przemawia fakt, iż 

Zamawiający nie określa sposobu interpretacji tego przepisu, co pozostawia zbyt 
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duże pole nieuzasadnionej uznaniowości i arbitralności przy podejmowaniu przez 

Zamawiającego decyzji w postępowaniu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego 

rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej INOX DN16 0 grubości 

ścianki 0,18 mm w izolacji z włókna poliestrowego PES o grubości min. 13 mm oraz 

parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp O OC, zabezpieczonej w płaszczu 

ochronnym chroniącym przed UV. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  potwierdza. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że jako licznik ciepła Zamawiający rozumie funkcję licznika 

ciepła w regulatorze solarnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że funkcja licznika ciepła 

w regulatorze solarnym zliczać będzie ilość wytworzonej energii cieplnej 

 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia leży po stronie 

Beneficjenta. 

Odpowiedź: 

Zakup i montaż reduktora ciśnienia jest po stronie Wykonawcy 

 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż zaworu antyskażeniowego leży po 

stronie mieszkańca. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Zakup i montaż zaworu antyskażeniowego leży po 

stronie Wykonawcy 

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że zakup materiałów i podłączenie górnej wężownicy 

z wymaganym osprzętem leży w gestii Właściciela Budynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Zakup materiałów i podłączenie górnej wężownicy 

z wymaganym osprzętem leży w gestii  Wykonawcy 
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Pytanie 7 

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu grzałki elektrycznej do zasobnika (o ile 

wymagana), stoi po stronie Zamawiającego/Beneficjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. Koszt zakupu grzałki elektrycznej do zasobnika cwu przy 

montażu kolektorów słonecznych jest po stronie użytkownika. Zamawiający 

wymaga, aby zasobnik cwu miał możliwość zainstalowania takiej grzałki. Jeżeli 

Użytkownik będzie chciał mieć ją zamontowaną, to zakupi ją na własny koszt, 

a Wykonawca na jego życzenie zamontuje ją w ramach zamówienia. 

 

 

Pytanie 8 

Zamawiający wymaga, aby grupa pompowa posiadała wbudowany sterownik 

solarny. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego opartego na 

oddzielnym sterowniku. Rozwiązanie tego typu nie ma żadnego wpływu na 

prawidłową pracę całego układu solarnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie ewentualnej opinii kominiarskiej przy 

prowadzeniu przewodów przez wolny kanał technologiczny — np. kanał 

wentylacyjny leży po stronie Użytkownika. 

Odpowiedź: 

W przypadku możliwości prowadzeniu rurociągów przewodem kominowym 

uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika 

 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia gdzie będzie 

montowany zasobnik oraz grupa pompowa jest w gestii mieszkańca. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  potwierdza. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku montażu instalacji na gruncie, to 

w gestii mieszkańca jest przygotowanie podłoża i wykonanie fundamentów pod 

konstrukcję wsporczą? 

Odpowiedź: 

W przypadku montażu instalacji na gruncie po stronie mieszkańca jest 

przygotowanie terenu pod montaż instalacji (np. wyrównanie terenu, usunięcie 

przeszkód na trasie prowadzenia kabli, wykonanie wykopów pod kable). Po stronie 

Wykonawcy jest wykonanie wszystkich pozostałych prac. 
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Pytanie 12 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na 

montaż kolektorów słonecznych, czy paneli fotowoltaicznych to w gestii mieszkańca 

leży jego wzmocnienie. 

Odpowiedź: 

W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, a inspektor nadzoru potwierdzi że 

konstrukcja dachu nie pozwala na montaż danej instalacji, wówczas 

w porozumieniu z użytkownikiem w trakcie prowadzonej inwentaryzacji przed 

montażem ustalona będzie inna lokalizacja (grunt lub budynek gospodarczy) lub 

wzmocnienie dachu na koszt użytkownika. Wybór ten będzie w gestii użytkownika. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji odgromowej nie jest w zakresie 

postępowania, a ewentualna przebudowa instalacji odgromowej jest w gestii 

mieszkańca. 

Odpowiedź: 

Koszt wykonania (w razie konieczności) instalacji odgromowej leży po stronie 

Użytkownika. Wykonanie instalacji odgromowej nie jest przedmiotem tego 

zamówienia 

 

Pytanie 14 

Prosimy o potwierdzenie, że optymalizatory mocy nie są przedmiotem zamówienia 

i ich ewentualny zakup jest w gestii użytkownika. Wykonawca w trakcie 

inwentaryzacji przed planowanym montażem przekaże użytkownikom informacje 

o ewentualnych zaleceniach co do pozytywnego wpływu montażu optymalizatorów 

mocy na daną instalację w danej lokalizacji. Do decyzji użytkownika należała będzie 

decyzja o ich zamontowaniu i zakup, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

zamontowania w ramach zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 15 

Prosiany o rezygnację z wymogów parametrów prądowo-napięciowych modułu 

fotowoltaicznego (tj. Vmpp, Impp, Voc, Isc) lub dopuszczenie odchyłek 

w przedziałach tych parametrów. Zamawiający wymaga jak najlepszego 

współczynnika wypełnienia modułu, a przez takie określenie parametrów 

bezzasadnie ogranicza możliwość zastosowania lepszego współczynnika FF. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza odchyłki parametrów prądowo-napięciowych modułu 

fotowoltaicznego (tj. Vmpp, Impp, Voc, Isc) pod warunkiem uzyskania co najmniej 

minimalnej wartości współczynnika FF 

 

Pytanie 16 
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Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po 

stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie 

również stanowi obowiązek Beneficjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 16 

Zgodnie z obowiązującym prawem: Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy  

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 

pkt. 4 ust. 3 lit. C, który brzmi następująco: 

powyżej 6,5 kW bez względu na miejsce ich zamontowania. W ramach 

przedmiotowego postępowania nie występują instalacje powyżej 6,5 kW, a na tak 

małych instalacjach, wykonanie systemu p.poż nie ma ekonomicznego uzasadnienia, 

ponieważ znacznie podraża koszt instalacji. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wykonanie systemu ochrony 

przeciwpożarowej nie jest w zakresie niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Trzeci zestaw pytań z dnia 30 listopada 2020 r.: 

 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że dla części nr 2 przetargu (kotły na biomasę) 

przedmiotem zamówienia nie jest dostawa i montaż zbiorników na c.w.u. oraz 

zbiorników buforowych. A zapis w OPZ na stronie 9 dotyczący wymagania 

zasobników na c.w.u. jest zamieszczony przez pomyłkę.  

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa zbiornika cwu. Wykonawca zobowiązany 

jest do podłączenia instalacji kotła na biomasę do istniejącego zasobnika cwu. 

Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis OPZ w zakresie: 

Treść dotychczasowa: 

Pojedynczy piec C.O. na biomasę (zestaw) będzie zawierał: 

- piec C.O. opalany pelletem;  

- zespół pompowy wraz ze sterowaniem; 

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną niezbędny 

do podłączenia 

- wbudowanie pieca do istniejącej instalacji C.O. oraz zasobnika cwu ; 

Treść skorygowana: 

Pojedynczy piec C.O. na biomasę (zestaw) będzie zawierał: 

- piec C.O. opalany pelletem;  

- zespół pompowy wraz ze sterowaniem; 

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną niezbędny 

do podłączenia 

- wbudowanie pieca do istniejącej instalacji C.O. oraz do istniejącego zasobnika cwu ; 
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Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga w instalacjach z kotłem na biomasę pompy podmieszania 

kotłowego? 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający  wymaga zastosowanie zaworu 4 drogowego + dwie pompy. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest montaż kotła z wykorzystaniem zaworu 

stałotemperaturowego na powrocie. 

 

Pytanie 3 

Czy dla części 3 – pompy ciepła Zamawiający stawia wymagania dotyczące 

pojemności, parametrów zbiorników na c.w.u. oraz zbiorników buforowych, jeżeli tak 

to jakie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia innych niż w OPZ wymagań do zbiorników na c.w.u. oraz 

zbiorników buforowych. 

 

Pytanie 4 

Czy Zbiorniki na c.w.u. oraz buforowe mają być jedno, czy dwu wężownicowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Powierzchnia wężownicy powinna 

zostać zastosowana zgodnie do zaleceń producenta danej pompy. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wymaga zastosowania grzałek elektrycznych w zbiornikach na 

c.w.u.  dla instalacji pomp ciepła? Jeżeli tak, to czyj to jest koszt – Wykonawcy czy 

Mieszkańca.  

Odpowiedź: 

W przypadku zintegrowanych pomp ciepła do cwu urządzenie powinno być 

fabrycznie wyposażone w grzałkę wspomagającą o mocy min 1,5 kW. 

W przypadku rozłącznych pomp ciepła do cwu zasobnik cwu musi być fabrycznie 

wyposażone w grzałkę wspomagającą o mocy min 1,5 kW. 

W przypadku pomp ciepła do CO wymaga się zamontowania grzałki wspomagającej 

o mocy nie mniejszej niż 6 kW. 

Powyższe jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wymaga podłączenia drugiego źródła ciepła ( np.  kocioł na paliwo 

stałe, gaz) jako drugie źródło ciepła pod zbiornik na c.w.u. oraz zbiornik buforowy? 
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Czy dodatkowym źródłem ciepła może być grzałka elektryczna w zbiorniku na 

c.w.u.  lub grzałka przepływowa dla pomp ciepła do c.o. i c.w.u. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy podłączenia pompy ciepła do drugiego 

istniejącego w obiekcie źródła ciepła ( np.  kocioł na paliwo stałe, gaz). Nie może to 

być grzałka elektryczna w zbiorniku na c.w.u.  lub grzałka przepływowa dla pomp 

ciepła do c.o. i c.w.u. Grzałki elektryczne stosowne sa niezależnie od podłączenia do 

drugiego, istniejącego źródła ciepła 

 

Zestaw pytań z dnia 3 grudnia 2020 r.: 

 

Pytanie 1  

Wnosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zamówienia kotłów o mocy 

znamionowej min15 kW i pojemności wodnej ≥68l argumentujemy to faktem, iż w 

zapytaniach i odpowiedziach Zamawiający dopuszcza odchyłki od przyjętych 

parametrów pojemności wodnej kotła na poziomie max 10% (mniejszej pojemności) 

i tym samym pojemność wodna kotła miałaby wynosić 72l – różnica tak jest 

naprawdę nieznaczna i dla Zamawiającego oraz użytkownika nie będzie miała 

żadnego znaczenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu minimalnej i maksymalnej powierzchni 

grzewczej wymiennika i pojemności wodnej kotła.  

Tym samym korygujemy wcześniej udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie 2 

Wnosimy o dopuszczenie do Zamówienia kotły, w których wymiennik wykonane jest 

w innej technologii konstrukcji o układzie spalin pionowym, uzasadniamy to faktem, 

iż w przypadku  takiej technologii osadzanie pyłów jest znacznie mniejsze i tym 

samym rzadsze czyszczenie. Parametry takie są parametrami dotyczącymi 

wyłącznie  wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta 

rozwiązania produkcyjnego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 

 

C. Powyższe działania Zamawiającego obligują go do kolejnego przedłużenia 

termin składania ofert. tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:   
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest: 
  

 Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:00. 
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w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest: 
 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10:00. 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, Przyłęk BN,  

pokój Nr 4. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, Przyłęk BN,  

pokój Nr 4. 
 

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 

nr 2020/S 215-526583 z dnia 04/11/2020 oraz zmiany postępowania 

opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl  

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 09.12.2020 r. do Dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej. 

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu. 
 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

F. W załączeniu: 

1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 09.12.2020 r. 

 

 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

