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Nowe Ostrowy, 2018-12-28 
 
Zamawiający: 
Gmina Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 
NIP: 7752406168 
REGON: 611015780 
 
Nazwa postępowania: 
Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w ramach programu „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”.  

 
Znak sprawy: ZP.271.9.2018 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU, ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – Instrukcji dla Wykonawców, Ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia na 
miniPortalu w następującym zakresie: 
 
I. SIWZ IDW punkt 5.2.3.1 podpunkt b) oraz Ogłoszenie o zamówieniu sekcja III.1.3) 
punkt 5.2.3.1 podpunkt b).  
Zamawiający zmienia dotychczasowy warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej w zakresie Części II, który brzmiał: 
„W zakresie części II:  
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule 
dostawa z montażem lub robót budowanych) co najmniej 30 mikro-instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz co najmniej 3 instalacje fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej, w tym instalacje fotowoltaiczne montowane na 
gruncie, o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 200 kW i o wartości nie mniejszej niż 
1.500.000,00 zł brutto, w ramach jednego kontraktu.” 
na następujący: 
„W zakresie części II:  
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule 
dostawa z montażem lub robót budowanych) co najmniej 30 mikro-instalacji 
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych, w tym instalacje fotowoltaiczne 
montowane na budynkach i na gruncie, w ramach jednego kontraktu oraz co najmniej jedno 
zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem 
lub robót budowanych) co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej; wszystkie powyższe instalacje o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 200 kW 
i o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.” 
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II. SIWZ IDW punkt 12.1 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.2) i 
ogłoszenie na miniPortalu.  
Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania ofert, który był określony 
następująco: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do 08.01.2019 roku, do godziny 10.00.” 
na następujący: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do 14.01.2019 roku, do godziny 10.00.” 
 
III. SIWZ IDW punkt 12.5 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.7) i 
ogłoszenie na miniPortalu.  
Zamawiający zmienia dotychczasowy termin otwarcia ofert, który był określony następująco: 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nowe 
Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, na I piętrze, w dniu 08.01.2018 o godzinie 
10:05.” 
na następujący: 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nowe 
Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, na I piętrze, w dniu 14.01.2018 o godzinie 
10:05.” 
 
Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, wiążącej 
wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu. 
 


