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Witaszyczki, dnia 26.03.2020 r. 

NR SPRAWY: ZGO/ZP/4/2020 

 

 

 

ZMIANA  ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy  

minimum 190kWp.” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

 

ZMIANA NR 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 16.3.1. oraz 16.3.2. SIWZ Tom I 

IDW, które otrzymują nowe brzmienie: 

 

16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

na nr konta: 94 1090 1131 0000 0001 4161 8359 z dopiskiem WADIUM - 

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 

minimum 190kWp ”. 

Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu,  

a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone  

w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie 

oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż 

pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek 

konieczny. 

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie dokumentu elektronicznego 

w postaci gwarancji bankowej / poręczeniowej, spełniającego wymogi 

rozporządzenia dot. elektronicznego dokumentu bankowego.  

Dokument ten winien być utrwalony na elektronicznym nośniku informacji  

i podpisany za pomocą podpisu elektronicznego przez Gwaranta, tj. wystawcę 

gwarancji/poręczenia, w sposób który zapewniałby przez cały okres 

przechowywania dokumentu (czyli co najmniej przez okres wymaganego 

zabezpieczenia oferty wadium) możliwość dokonania kontroli integralności 

dokumentu, weryfikacji podpisu elektronicznego (lub danych identyfikujących) 

oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w gwarancji 

wadialnej. Natomiast po upływie okresu przechowywania - usunięty z nośnika, 

tak aby nie było możliwe odtworzenie dokumentu.  

Wykonawca może doręczyć dokument elektroniczny (e-gwarancję bankową) 

poprzez fizyczne przekazanie nośnika informacji z dokumentem w ofercie 

(np. płyta CD, pendrive, komputerowy dysk wymienny) lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, poprzez e-mail. 

 

 

 

 



                                                                         

2 
 

16.3.2. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu pisemnego potwierdzającego 

wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub 

potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię pisemnego 

dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez 

Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym 

punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 

 

ZMIANA NR 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 17.1 i 17.2 SIWZ Tom I IDW, które 

otrzymują nowe brzmienie: 

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie: 

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

do dnia 02.04.2020 r. do godz. 11:00. 

Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

dnia 02.04.2020 r., o godz. 11:15. 

 

 

ZMIANA NR 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 11 pkt. 1.3. SIWZ Tom II Wzór 

umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

3) Wykonawca nie uzyska pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej do dnia  

30 maja 2020 roku, co skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania ze środków 

pieniężnych uzyskanych w ramach dofinansowania na realizację inwestycji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 


