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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szopena 51

Miejscowość:  Rzeszów Kod pocztowy:  35-959 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  pokój nr 314 Tel.: +48 178676240

Osoba do kontaktów:  Anna Lech

E-mail:  zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl Faks:  +48 178520611

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.rarr.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Nazwa:
Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.
Źródło finansowania:
Projekt pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) - II etap", realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka,
Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Hali nr 2 oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej.
Inwestycja realizowana jest w ramach „Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego – II etap”
Lokalizacja w/w budynku oraz infrastruktury technicznej na działkach:
• nr 1867/167, 1867/187 i na części działki1867/168 w Jasionce, gmina Trzebownisko, powiat Rzeszowski,
województwo Podkarpackie
• nr 425/20 w Tajęcinie, gmina Trzebownisko, powiat Rzeszowski, województwo Podkarpackie
Parametry ilościowo-techniczne przedmiotu zamówienia
1. Budynek Hali nr 2 wraz z dobudowaną stacją transformatorową.
Realizację obiektu hali podzielono na dwa etapy. Aktualnie realizowana będzie ½ części produkcyjnej (dwie
jednostki produkcyjnej) oraz dobudowana stacja transformatorowa.
Budynek to stalowa hala dwunawowa z dachem dwuspadowym o porzecznym układzie konstrukcyjnym.
Pokrycie hali blachą trapezową, obudowa ścian hali – płyty warstwowe ścienne mocowane do rygli ściennych.
• powierzchnia zabudowy (hala + stacja transformatorowa) - 1477,70 m2
• powierzchnia netto budynku produkcyjnego - 1454,50 m2
• kubatura brutto części produkcyjnej - 14 460,00 m3
• maksymalna wysokość budynku - 9,90 m
• liczba kondygnacji hali produkcyjnej i stacji transformatorowej - 1
• liczba kondygnacji wydzielonych węzłów komunikacyjno-socjalnych - 2
• instalacje wewnętrzne : wodociągowo-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej wewnętrzna instalacja gazu
oraz instalacja grzewcza, instalacje elektryczne podstawowe
• Stacja transformatorowa 15/0,4kV 1x630kVA
2. Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna
1/ Przyłącza wodociągowe
• rury PE 100 SDR 17 PN 10 ф 90/5,4 mm - 75,00 mb
2/ Przyłącz kanalizacji sanitarnej
• rury PVC ф 200 mm x 5,9 mm - 87,00 mb
3/ Sieć kanalizacji deszczowej czystej „DC”
• rury PVC ф 160 x 4,0 mm do f315 x 9,2mm - 105,00 mb
4/ Sieć kanalizacji deszczowej brudnej „DB”
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• rury PVC ф 200 x 5,9 mm do f 400 x 11,7 mm - 120,00 mb
5/ Instalacja doziemna gazu z rur polietylenowych z PE typ 100 SDR11 niskiego ciśnienia
• PE 75 x 6,8 mm – 98,50 m
• PE 90 x 8,2 mm - 1,50 m
6/ Oświetlenie terenu
• linia kablowa nN YAKY 4x25 - 167 m
• słupy oświetleniowe h=10m - 4 szt.
• wysięgnik jednoramienny - 3 szt.
• wysięgnik dwuramienny - 1 szt.
7/ Zasilanie słupka z gniazdami elektrycznymi
• słupek z gniazdami elektrycznymi - 1 szt.
• linia kablowa nN YKY 5x16 - 103 m
8/ Zabezpieczenie istniejących kabli nN i SN kolidujących z inwestycją
• Rury ochronne dwudzielne HDPE fi 160 - 201 m
• Rury ochronne dwudzielne HDPE fi 110 - 79 m
• Rury ochronne HDPE f 160 - 196 m
9/ Drogi, parkingi , ciągi piesze
• plac manewrowy i postojowy dla tirów (3 miejsca postojowe) - 2 404,6 m2
• plac do ustawienia kontenerów na odpady produkcyjne lub miejsca postojowe (10 szt.) dla samochodów
dostawczych - 284,2 m2
• plac z płyt ażurowych dla ruchu KR1 - 230,5 m2
• chodniki, odboje przy budynku - 1 096,0 m2
10/ Ogrodzenie
• od strony południowej (od drogi wojewódzkiej 869) należy wykonać ogrodzenie systemowe typu posesyjnego
wys. 1,70 m - 118,00 mb
• rozbiórka i przełożenie istniejącego ogrodzenia z paneli ogrodowych) - 149,95 mb
3. Wyburzenie istniejącego murowanego budynku gospodarczego kolidującego
z zaprojektowaną zabudową.
Budynek gospodarczy 1-kondygnacyjny o wymiarach 36,65 x 10,72 x H = 3,50 do 4,80 m wykonany metodą
tradycyjną.
4. Rozbiórka szamba znajdującego się na działce 1867/167 oraz transzei na działce 1867/187.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do siwz i załącznik nr 10 do siwz -
Spis dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia na końcu siwz.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP 4/2014/CZP

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_RARRSA
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-014401   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 025-038882  z dnia:  05/02/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
31/01/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
13/03/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/03/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
13/03/2014   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/03/2014   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-023028
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