
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 41248-2015 z dnia 2015-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce budynków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Szczegółowy zakres 

robót objętych niniejszym zamówieniem określa... 

Termin składania ofert: 2015-03-12  

 

Numer ogłoszenia: 42112 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41248 - 2015 data 24.02.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 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: III.3.1. 

 W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

rozbiórki obiektu budowlanego o powierzchni całkowitej minimum 1500 m2. W przypadku 

wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy 

dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według 

kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 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 (§ 6 pkt 2 SIWZ). Z treści załączonego do oferty wykonawcy 

oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41248&rok=2015-02-24


wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) wyżej 

wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub 

łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki 

cywilnej.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o 

którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie 

przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 

 W ogłoszeniu jest: Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez 

wykonawców żadnych szczególnych wymogów.. 

 W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

rozbiórki obiektu budowlanego o powierzchni całkowitej minimum 1500 m2. W przypadku 

wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy 

dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według 

kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 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 (§ 6 pkt 2 SIWZ). Z treści załączonego do oferty wykonawcy 

oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) wyżej 

wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub 

łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki 

cywilnej.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: 12.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 



 W ogłoszeniu powinno być: 13.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 

nr 207.. 

 

 


