
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 146620-2013 z dnia 2013-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wyżej wskazane materiały zostaną wykorzystane do realizacji działań... 

Termin składania ofert: 2013-04-23  

 

Numer ogłoszenia: 147536 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146620 - 2013 data 15.04.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 

017 8501776, fax. 017 8501701. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).  

 W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013. 2. 

Informacje dodatkowe do punktu II.2 ogłoszenia: Termin realizacji zamówienia: do 40 dni 

roboczych, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Przez dni robocze należy 

rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Informacje 

dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co 

do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania 

przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ 

nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.2 ogłoszenia. Z 

treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń mających na celu potwierdzenie spełniania 

przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten 

warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146620&rok=2013-04-15


spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do 

wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy 

konsorcjum/ spółkę cywilną. 4. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)...  

 W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie jest współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

PROW 2007-2013. 2. Informacje dodatkowe do punktu II.2 ogłoszenia: Termin realizacji 

zamówienia: do 30 dni roboczych, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Przez 

dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 3. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający 

dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu 

według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa 

w pkt. III.4.2 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń mających na celu 

potwierdzenie spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, 

iż wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez 

każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją 

przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby 

jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy 

konsorcjum/ spółkę cywilną. 4. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)...  

 

 


