
          Przyrów, dnia 10.04.2020r 

PLP.271.2.2020  

        

     

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:  

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych 

źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej 

w gminie Przyrów. 

 Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”  

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Przyrów”  

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów” 

 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. Zm.)  

 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

I.  W pkt. 3. 3- SIWZ:  dodaje się zapis - DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA –  KLAUZULA SPOŁECZNA. 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie 

wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 

zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego 

Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) lub  na  podstawie 

właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ 

zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach 

państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

II . Pkt. 8 – SIWZ:  Zamawiający wymaga złożenia wadium. 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.04.2020 r. do godz. 9.00. 

 

III. W pkt 11 SIWZ – ZMIENIA I PRZEDŁUZA TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT: 

 

 Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie 

Urzędu Gminy Przyrów w terminie do dnia 20.04.2020. r. do godz. 9.00.                                                                                                 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 

nr 7. 

 

Zamawiający informuje, że publikuje zmodyfikowaną treść SIWZ i zmianę ogłoszenia. 

 

 

1.BIP                                                                                                                                                          

2 .a/a 

 


