
GMINA RADOMIN
Radomin 1a
87-404 Radomin
RIG. 271.5.6.2017.EM

ZMIANA treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

z dnia 28.04.2017r.

oraz załącznika nr 1 i nr 5 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu   zamieszczono  w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia  2017-04-28 r. i otrzymało Nr 77243-2017

dla zadania  pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy

Radomin”

W związku ze zmianami w zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.),  dokonuje zmiany  w

poniższym zakresie: 

I. W rozdziale IV pkt. 1 SIWZ: 

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 29 instalacji fotowoltaicznych o 

mocach: 3,05 kW, 4,88 kW i 9,76 kW oraz kolektora słonecznego na nieruchomościach osób prywatnych i 

budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Radomin. 

Zamówienie podzielono na dwie części: 
Część  1 zamówienia „Montaż  instalacji  fotowoltaicznych”:  W zakres  części  pierwszej  wchodzi dostawa i
montaż  29  instalacji  fotowoltaicznych.  Instalacje  zamontowane  zostaną  na  budynkach  mieszkalnych,
gospodarczych oraz gruntach osób prywatnych a także na budynku użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu
Gminy Radomin. 
Część 2 zamówienia „Montaż kolektora słonecznego”: W zakres drugiej części zamówienia wchodzi dostawa i
montaż kolektora słonecznego służącego do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby budynku Zespołu Szkół w
Radominie, Radomin 14.

Szczegółowy  zakres  zamówienia  zawierają  przedmiary  oraz  projekty  instalacji  jako  materiał  do
obliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo-finansowego  (zestawienie
wg wzoru jak w załączniku nr 1). Sporządzony przez wykonawcę i  załączony do oferty,   kosztorys ofertowy
oraz zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania.
Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może 

sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez zamawiającego

zmienia się na zapis:

1. „Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 29 instalacji fotowoltaicznych o
mocach: 3,05 kW, 4,88 kW i 9,76 kW oraz kolektora słonecznego na nieruchomościach osób prywatnych i
budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Radomin. 

Zamówienie podzielono na dwie części: 
Część  1 zamówienia „Montaż  instalacji  fotowoltaicznych”:  W zakres  części  pierwszej  wchodzi dostawa i



montaż 29 instalacji fotowoltaicznych. Na rok 2017r. przewiduje się zamontowanie i dostawę 14 sztuk instalacji
na budynkach gospodarczych oraz gruntach osób prywatnych a także na budynku użyteczności  publicznej  tj.
budynku Urzędu Gminy Radomin, natomiast na rok 2018 przewiduje się dostawę i montaż 15 sztuk instalacji na
budynkach mieszkalnych.
Część 2 zamówienia „Montaż kolektora słonecznego”: W zakres drugiej części zamówienia wchodzi dostawa i
montaż kolektora słonecznego służącego do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby budynku Zespołu Szkół w
Radominie, Radomin 14.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: SIWZ, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z załącznikami jako materiał do obliczenia ceny
ofert  i  sporządzenia  zestawienia  rzeczowo-finansowego (zestawienie  wg wzoru jak w załączniku nr 1).
Sporządzone przez wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania.
Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może
sporządzić  własne  druki  jednak  ich  treść  musi  być  zgodna  z  treścią  druków  przygotowanych  przez
zamawiającego”

II. W rozdziale VI SIWZ:
„VI. Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
1.  Najpóźniej  w terminie  7 dni  od daty zawarcia  umowy Wykonawca, z którym zostanie  podpisana umowa,
przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania w formie papierowej uzgodniony z Zamawiającym.”

zmienia się na zapis:

II. „VI. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018r.

1. dla Części I:

– Etap I na dostawę i montaż 14 sztuk instalacji na budynkach gospodarczych, gruntach osób prywatnych
oraz na budynku użyteczności publicznej do 12 grudnia 2017 roku

– Etap II na dostawę i montaż 15 sztuk instalacji na budynkach mieszkalnych do 30 czerwca 2018 roku

dla Części II : do 12 grudnia 2017 roku. 

2.  Najpóźniej  w terminie  7 dni  od daty zawarcia  umowy Wykonawca, z którym zostanie  podpisana umowa,
przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania w formie papierowej uzgodniony z Zamawiającym.”

III. W rozdziale nr XIII pkt. 2 i 4 SIWZ:
„ 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 16.08.2017r. do godz. 11:00 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 I piętro, lub przesłać pocztą na adres zamawiającego,  z adnotacją, na
kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn. 
 „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin” dla części…..

„Nie otwierać przed dniem 16.08.2017r.  przed godz. 11:15”

4.  Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  16.08.2017r.  o  godz.  11:15  w budynku  administracyjnym  Urzędu  Gminy  w
Radominie, pokój Nr 7,  I piętro.”

Zmienia się na zapis:

„ 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 31.08.2017r. do godz. 11:00 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 I piętro, lub przesłać pocztą na adres zamawiającego,  z adnotacją, na
kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn. 
 „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin” dla części…..

„Nie otwierać przed dniem 31.08.2017r.  przed godz. 11:15”

4.  Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  31.08.2017r.  o  godz.  11:15  w budynku  administracyjnym  Urzędu  Gminy  w
Radominie, pokój Nr 7,  I piętro.



IV. W rozdziale XV.1.2.:
„Kryterium  okres  gwarancji  –  Qok  =  (Qok1+Qok2)  będzie  oceniana  na  podstawie  długości  okresu
gwarancji w latach. 
Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne Qok1: Minimalny okres gwarancji wynosi 12 lat a maksymalny 25
lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qok1= 10
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Okres  gwarancji  na  pozostałe  urządzenia  i  elementy  instalacji  fotowoltaicznej Qok2: Minimalny  okres
gwarancji wynosi 5 lat a maksymalny 10 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego
wzoru:

Qok2= 10
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Ocena zostanie dokonana na podstawie długości okresów gwarancji w latach, zadeklarowanych przez wykonawcę
w ofercie przedłożonej zamawiającemu.”

zmienia się na zapis:

„XV.1.2.  Kryterium okres gwarancji – Qok = (Qok1+Qok2) będzie oceniana na podstawie długości okresu
gwarancji w latach. 
Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne Qok1: Minimalny okres gwarancji wynosi  5 lat a maksymalny 10
lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qok1= 10
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Okres  gwarancji  na  pozostałe  urządzenia  i  elementy  instalacji  fotowoltaicznej Qok2: Minimalny  okres
gwarancji wynosi 5 lat a maksymalny 10 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego
wzoru:

Qok2= 10
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Ocena zostanie dokonana na podstawie długości okresów gwarancji w latach, zadeklarowanych przez wykonawcę
w ofercie przedłożonej zamawiającemu.”

V. W rozdziale XV.1.3:
„XV.2.3 Kryterium  okres  gwarancji  montażowej  Qm: Minimalny  okres  gwarancji  wynosi  3  lat a
maksymalny 6 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qm= 20
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie



Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Q = Qc+Qok+Qm

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.”

zmienia się na zapis:

„XV.2.3 Kryterium  okres  gwarancji  montażowej  Qm: Minimalny  okres  gwarancji  wynosi  5  lat a
maksymalny 10 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qm= 20
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:
Q = Qc+Qok+Qm

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.”

VI. W rozdziale XV.2.3.:
„XV.2.3 Kryterium  okres  gwarancji  montażowej  Qm: Minimalny  okres  gwarancji  wynosi  3  lat a
maksymalny 6 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qm= 20
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Q = Qc+Qok+Qm

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.”

zmienia się na zapis:

„XV.2.3 Kryterium okres gwarancji montażowej Qm: Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat a maksymalny
10 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qm= 20
max

x
G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Q = Qc+Qok+Qm

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.”



VII. W rozdziale XVIII SIWZ:
„XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy,  wzór  umowy,  jeżeli  zamawiający  wymaga  od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ tj.:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia realizacji zadania o okres trwania przyczyn, z powodu
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia w następujących sytuacjach: 
1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zadania, w szcze-
gólności z powodu technologii realizacji prac jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następ -
stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy admini-
stracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wyko-
nawcy,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 
2) w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewi-
dzieć w dniu zawarcia umowy, 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór umowy ze
strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba,
ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające
co najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokona-
ne przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być
zaakceptowana przez Zamawiającego.
6.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  do  zawartej  umowy  będą  wprowadzane  w  formie  aneksu  do  umowy  z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z
regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.”

zmienia się na zapis:

„XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy,  wzór  umowy,  jeżeli  zamawiający  wymaga  od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

1.Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.  Strony  dopuszczają  możliwość  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  następujących
przypadkach:

1)W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych:
a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub
 b)  przyczynami  niezależnymi  od  stron  umowy  bądź  zależnymi  wyłącznie  od  Zamawiającego
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  terminu  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy,
odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w lit a lub b.
2)w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym

charakterze,  niezależnych  od  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  których  wpływu  na  zobowiązanie
strony  nie  uwzględniały  przy  zawieraniu  Umowy  (nie  dotyczy  awarii  sprzętu,  warunków



atmosferycznych) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu
realizacji  zadania  mogą  być  uwarunkowania  formalno–prawne,  w  szczególności  konieczność
dokonania na etapie wykonawstwa robót  zmian w projekcie wykonawczym,  istotnych w świetle
prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia,

2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron związanych z zaistnieniem warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie z ich przewidywana technologią
wykonania,  termin  realizacji  zamówienia  może  zostać  wydłużony  przy  łącznym  spełnieniu
następujących warunków:

-o ile, w dniu wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym
wnioskiem dotyczącym przedłużenia robót, i okoliczność ta zostanie stwierdzona w dzienniku
robót,

-na okres maksymalnie wyznaczony powyższymi okolicznościami, o obowiązku przystąpienia do
dalszych  robót  Zamawiający  musi  zostać  poinformowany  osobnym  pismem  i  analogicznym
wpisem do dziennika robót.

Brak  spełnienia  ww.  warunków  uniemożliwia  Wykonawcy  na  powoływanie  się  na  opisane
okoliczności jako podstawę do aneksowania umowy;

3)w razie zmiany harmonogramu prac (jeżeli zmiana harmonogramu spowodowana jest wydłużeniem
terminu realizacji  zamówienia musi  być ona wprowadzona aneksem do umowy, natomiast jeżeli
zmiana  harmonogramu  nie  spowoduje  wydłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  zmiana  może
nastąpić za zgodą Zamawiającego i nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy);

4)w  razie  zmiany  stawki  podatku  VAT  –  dopuszcza  się  zmianę  ceny  za  realizację  przedmiotu
zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa
wartość podatku VAT,

5)gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków
umownych przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn
obiektywnych  do  osiągnięcia  zamierzonego  rezultatu  i  narażałoby to  Zamawiającego  na  rażącą
stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów,

6)jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę
jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w
ofercie  przetargowej  lub  umowie,  dopuszcza  się  zmianę  pod  warunkiem,  że  nowe  osoby będą
posiadały  stosowne  kwalifikacje  i  będą  spełniały  kryteria,  w  tym  warunki  doświadczenia
zawodowego wymagane w SIWZ,

7)jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–6, pod
warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,

8)jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał
wpływu,  w  szczególności  śmierć  lub  likwidacja  dotychczasowego  podwykonawcy,  utrata  przez
dotychczasowego  podwykonawcę  możliwości  prawidłowego  i  terminowego  zrealizowania
powierzonej mu części zamówienia;

9)zmiany  podwykonawcy  lub  rezygnacji  z  udziału  podwykonawcy  przy  realizacji  przedmiotu
zamówienia,  przy  czym zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o
braku  roszczeń  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  robót.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z
podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach
określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części



zamówienia  na  dostawy,  roboty  lub  usługi  następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na
żądanie  Zamawiającego  przedstawia  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia
wykonania części zamówienia

podwykonawcy.
10) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa

wart. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.”

3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej.
Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu
zamówienia.

VIII. W rozdziale XX SIWZ:
„XX. Gwarancja jakości – na panele fotowoltaiczne – minimum 12 lat  maksymalnie 25 lat

     - na pozostałe urządzenia i elementy instalacji – minimum 5 lat maksymalnie 10 lat
     - na kolektor słoneczny oraz pozostałe urządzenia i elementy instalacji – minimum 5
        lat maksymalnie 10 lat
     - gwarancja montażowa - minimum 3 lata maksymalnie 6 lat”

zmienia się na zapis:

„XX. Gwarancja jakości  - na panele fotowoltaiczne – minimum 5 lat  maksymalnie 10 lat
   - na pozostałe urządzenia i elementy instalacji – minimum 5 lat maksymalnie 10 lat

                                           - na kolektor słoneczny oraz pozostałe urządzenia i elementy instalacji – minimum 5 lat
                                             maksymalnie 10 lat
                                            - gwarancja montażowa - minimum 5 lata maksymalnie 10 lat”

IX. Dodaje się do rozdziału XXV SIWZ: 
- załącznik nr 9 o nazwie specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

X. W załączniku nr 1 dla części 1 do SIWZ (formularz oferty) rozdział I pkt. 4:
„4. Na zamówienie udzielamy następującej gwarancji:
- na panele fotowoltaiczne (Minimalny – 12 lat; maksymalny - 25 lat)  Qok1:………………… lat
- na pozostałe urządzenia i elementy instalacji (Minimalny - 5 lat a maksymalny -10 lat) Qok2:…………..lat
- gwarancji montażowej (Minimalny - 3 lat; maksymalny - 6 lat)   Qm:………………….. lat”

zmienia się na zapis:

„4. Na zamówienie udzielamy następującej gwarancji:
- na panele fotowoltaiczne (Minimalny -5 lat; maksymalny - 10 lat)  Qok1:………………… lat
- na pozostałe urządzenia i elementy instalacji (Minimalny - 5 lat a maksymalny -10 lat)  Qok2……………..lat
- gwarancji montażowej (Minimalny - 5 lat; maksymalny - 10 lat)   Qm:………………….. lat”
XI. W załączniku nr 1 dla części 1 (formularz oferty) rozdział V:
„V. Termin wykonania zamówienia : 08.12.2017r.”
Zmienia się na zapis:
„V. Termin wykonania zamówienia : 30.06.2018r.”
1. dla Części I:

– Etap I na dostawę i montaż 14 sztuk instalacji na budynkach gospodarczych, gruntach osób prywatnych
oraz na budynku użyteczności publicznej do 12 grudnia 2017 roku

– Etap II na dostawę i montaż 15 sztuk instalacji na budynkach mieszkalnych do 30 czerwca 2018 roku

XII. W załączniku nr 1 dla części 2 (formularz oferty) rozdział I zapis:
„Na zamówienie udzielamy następujących gwarancji: 



- Okres gwarancji na kolektor słoneczny oraz na pozostałe urządzenia i elementy instalacji 
(Minimalny - 5 lat a maksymalny 10 lat) Qok:………………………… lat
- Okres gwarancji montażowej (Minimalny 3 lat; maksymalny 6 lat) Qm :………………………… lat”

zmienia się na zapis:

„Na zamówienie udzielamy następujących gwarancji: 
- Okres gwarancji na kolektor słoneczny oraz na pozostałe urządzenia i elementy instalacji 
(Minimalny - 5 lat a maksymalny 10 lat) Qok:………………………… lat
- Okres gwarancji montażowej (Minimalny 5 lat; maksymalny 10 lat) Qm :………………………… lat”

XIII. W załączniku nr 1 dla części 2 (formularz oferty) rozdział V:
„V. Termin wykonania zamówienia : 08.12.2017r.”

zmienia się na zapis:

„V. Termin wykonania zamówienia : 12.12.2017r.”

XIV. Do załącznika nr 1 dla części 1 i 2 dodaje się rozdział:
„XII. Akceptuje projekt umowy będący załacznikiem do SIWZ.“

XV. Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) w całości ulega zmianie.

Radomin, dnia 10.08.2017r.                                                                                        

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski
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