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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 524035-N-2020  

Data: 16/03/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Krajowy numer 

identyfikacyjny 25158093900000, ul. Witaszyczki  1a, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, 

państwo Polska, tel. 627 472 456, e-mail sekretariat@zgo-jarocin.pl, faks 627 472 456.  

Adres strony internetowej (url): www.zgo-jarocin.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: 1.2)  

W ogłoszeniu jest: 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 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. 16.3.2. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu 

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 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  

W ogłoszeniu powinno być:  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium  

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.  

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 dokumentu pisemnego 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.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest:  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-03-30, godzina: 11:00.  

W ogłoszeniu powinno być: 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-04-02, godzina: 11:00.  
 


