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Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
Dotyczy:  
Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zamówienia pod nazwą:  
„Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”.  

Znak sprawy: ZP 55/2020/PPNT  
 
 
 

Zmiana nr 8 treści siwz ZP 55/2020/PPNT 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) RARR S.A. dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie:  
a) Rozdziału XXVIII siwz,  
b) Rozdziału XXXII siwz,   
c) Opisu przedmiotu zamówienia - przedmiaru robót.  
 
 
A.  

Rozdział  XXVIII  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:  

 
Rozdział  XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp.  
 
Zamawiający nie ustala katalogu robót, które Wykonawca musi wykonać samodzielnie. 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca osobiście wykonał zakres robót ogólnobudowlanych, rozumianych jako 
roboty: ziemne, zbrojarskie, betonowe, murarskie, dekarskie, tynkarskie, stolarskie, ślusarskie, malarskie.  
Dopuszcza się zlecenie podwykonawcom robót instalacyjnych (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne), robót 
drogowych i dostawę wyposażenia.  
Wymóg stawiany przez Zamawiającego jest podyktowany koniecznością wyboru Wykonawcy posiadającego 
doświadczenie w zakresie budowy budynków kubaturowych, a za takiego można uznać firmę dysponującą 
wykwalifikowana załogą wykonującą minimum roboty ogólnobudowlane, zatrudnioną na zasadzie stałych 
pracowników.  
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B.  

Rozdział  XXXII   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:  

 
Rozdział  XXXII. Informacje o podwykonawcach (art. 36a, 36b, 36ba Pzp)  
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
Zamawiający nie ustala katalogu robót, które Wykonawca musi wykonać samodzielnie. 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca osobiście wykonał zakres robót ogólnobudowlanych, rozumianych jako 
minimum roboty: ziemne, zbrojarskie, betonowe, murarskie, dekarskie, tynkarskie, stolarskie, ślusarskie, 
malarskie.  
Dopuszcza się zlecenie podwykonawcom robót instalacyjnych (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne), robót 
drogowych i dostawę wyposażenia.  
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  
 
 
C.  
Uzupełnienie Wyjaśnień nr 1 i nr 2 treści siwz ZP 55/2020/PPNT 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) RARR S.A. zamieszcza uzupełniony przedmiar na roboty budowlane (data 
opracowania 4.03.2021).  
Jednocześnie jest to uzupełnienie wcześniejszych Wyjaśnień nr 1 pkt 28  i  Wyjaśnień nr 2 pkt 15 i 17.  
W załączeniu:  
Uzupełniony przedmiar na roboty budowlane (data opracowania 4.03.2021).  
 
 
 
 

 
 


