
 
Pisz , dnia  31 października  2016 

 

Zmiana treści zapytania wraz  

ze zmianą terminu składania ofert 
 

na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę 
oświetlenia na energooszczędne w ramach projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 

na lata 20014 – 2020 pod tytułem: „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu 

 
 

1. W zapytaniu ofertowym w części V w pkt. 5 po lit. „a” dodaje się lit. „b” w następującym 
brzmieniu: 
b) dowód wniesienia wadium.  

2.  Cześć VI zapytania otrzymuje brzmienie: 
 

„VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego  Ośrodek  
Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp – Pisz Łachacz Marek z siedzibą w Piszu przy al. 
Turystów 11; 12 – 200 Pisz do dnia 17.11.2016r.r. do godziny 11.00” 

3. Po części XII dodaje się cześć XII następującej treści: 
 

„XIII Wadium 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 

złotych, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 15.11.2016 r. do 

godziny 11:00. 

2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 

1) Pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: ING Bank Śląski nr  

0410 5018 0710 0000 2316 2745 76 z dopiskiem zapytanie na: „Zapytanie ofertowe 

na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej.”: 

Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu 

środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w 

pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie 

wadium. 

2) Gotówką – wpłacone w recepcji Hotel Joseph Conrad przy al. Turystów 11; 12 – 200 

Pisz w terminie do dnia 15.11.2016 r. do godziny 12:00. 

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej 



formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania 

5. Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę 

6. Utrata wadium: 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienia oferty, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

które wniósł w piśmie Zamawiający, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki 

rachunkowej, pisarskiej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.” 

 

4. Jako dodatkowy element opisu przedmiotu zamówienia dołącza się dokument: 

„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”  

5. Pozostałe zapisy zapytanie nie ulegają zmianie.  

 


