
 

     

IR-I.271.2.50.2020 

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i 
infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. 
instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mi
Janów” 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej 
zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w 
ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mi
obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” w

1. Zakresu zamówienia określonego w pkt 3.2 siwz gdzie:

Dotychczasowy zapis o treści: 

3.2 Zakres zamówienia obejmuje 

(…) 

Zmienia się na następujący: 

3.1. Zakres zamówienia obejmuje 

(…) 

 

Załączniki: 

1. Ujednolicony tekst siwz 
 
 

    Janów, dnia 15 września 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej/
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy 
infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. 
instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Zaprojektowanie i 

wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w 
ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na 
obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” w zakresie: 

Zakresu zamówienia określonego w pkt 3.2 siwz gdzie: 

3.2 Zakres zamówienia obejmuje 5466 instalacje fotowoltaiczne: 

Zakres zamówienia obejmuje 5466 instalacje fotowoltaiczne: 
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Biuletyn Informacji Publicznej/ 
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