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Rzeszów: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 773392-N-2020  

Data: 30/12/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 

69026033085969, ul. ul. Szopena  51, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, 

tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, e-mail 

zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, faks 178 520 611.  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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: 20.01.2021, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 24.03.2021, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.5)  

W ogłoszeniu jest: Zmianie ulega pkt F.: w ogłoszeniu jest: F. Oferta musi zawierać 

następujące elementy: 1) Prawidłowo wypełnione formularze ofertowe, Załącznik nr 1 i nr 2 

do siwz - w tym: a) w załączniku nr 1 do siwz (Formularz ofertowy) należy podać: - 

wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienia w całości. Wynagrodzenie podać w PLN. - 

okres gwarancji. Okres gwarancji należy podać w latach. Minimalny wymagany okres 

gwarancji 5 lat. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do punktacji 10 lat. W przypadku gdy 

wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do punktacji przyjęty zostanie 

okres gwarancji 10 lat. b) w załączniku nr 2 do siwz (Zestawienie rodzajowe kosztów) należy 

podać wynagrodzenie brutto za poszczególne części zamówienia zgodnie z tabelą. Należy 

wypełnić każdą pozycję w tabeli. Wynagrodzenie podać brutto w PLN. 2) Aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 3) 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania; 4) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć 

albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument 

ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 7) Zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli 

dotyczy; 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu wstępnym; 9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 



części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez wykonawcę firm podwykonawców. 10) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym 

wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym 

przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie 

podstawą do odrzucenia oferty. 11) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym 

wykonawca podał numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium w przypadku 

gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do 

odrzucenia oferty. 12) Uwaga: Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

W ogłoszeniu powinno być: Zmianie ulega pkt F. W ogłoszeniu powinno być: F. Oferta 

musi zawierać następujące elementy: 1) Prawidłowo wypełnione formularze ofertowe, 

Załącznik nr 1 i nr 2 do siwz - w tym: a) w załączniku nr 1 do siwz (Formularz ofertowy) 

należy podać: - wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienia w całości. Wynagrodzenie 

podać w PLN. - okres gwarancji. Okres gwarancji należy podać w latach. Minimalny 

wymagany okres gwarancji 5 lat. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do punktacji 10 lat. 

W przypadku gdy wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do punktacji 

przyjęty zostanie okres gwarancji 10 lat. b) w załączniku nr 2 do siwz (Zestawienie rodzajowe 

kosztów) należy podać wynagrodzenie brutto za poszczególne części zamówienia zgodnie z 

tabelą. Należy wypełnić każdą (z wyjątkiem pozycji nr 38 przyłącz gazowy) pozycję w tabeli. 

Numery pozycji oznaczono cyframi arabskimi. Należy wypełnić każdy rozdział z tabeli, 

numery rozdziałów oznaczono cyframi rzymskimi. W tabeli należy podać również cenę za 

rozdział VII - Wyposażenie części gastronomicznej – stałe i za rozdział VIII - Wyposażenie 

części gastronomicznej – ruchome. Cena za rozdział I stan zerowy nie więcej niż 7,00 % 

wartości robót budowlanych, cena za rozdział II stan surowy nie więcej niż 27,00 % wartości 

robót budowlanych, cena za rozdział III stan wykończeniowy nie więcej niż 38,00 % wartości 

robót budowlanych. Pozycje od 1 do 42 (czyli rozdziały I – VI) obejmują roboty budowlane. 

W pozycji 43 wpisać sumę wartości robót budowanych. Cena ofertowa to suma za wszystkie 

rozdziały. Ceny za poszczególne pozycje i za poszczególne rozdziały wpisać w ostatniej 

kolumnie tabeli. Wynagrodzenie podać brutto w PLN. 2) Aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, (Załącznik nr 3 do 

siwz); 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, (Załącznik nr 6 do siwz); 4) Jeżeli jest to konieczne - 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć albo w formie oryginału albo w formie kopii 

notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5) W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - 

odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 7) Zobowiązania podmiotu 

trzeciego – jeśli dotyczy; 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, (Załącznik nr 6 do siwz); 9) 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

10) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy 

wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć 

odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. 11) 

Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał numer rachunku 

bankowego na który należy zwrócić wadium w przypadku gdy wadium jest wnoszone w 

pieniądzu. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. 12) Uwaga: 

Oferta musi być zabezpieczona wadium.  


