
 
 
 
 
OR-IV.272.1.24.2017                           Rzeszów, 24.08.2017 r. 
 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu p.n. 
„Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, 
obr. 207 Rzeszów – Śródmieście” Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
 
1. W załączniku nr 3 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) W § 2 skreśla się ust. 5. 

 

2) § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) Płatności częściowe – do 90% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust.1, 
dokonywane będą nie częściej niż raz na miesiąc, w wysokości wynikającej ze stosunku 
procentowego proporcjonalnego do zaawansowania wykonania nadzorowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej za pełnienie 
nadzoru będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny z pracy Inspektora 
Nadzoru, o którym mowa w § 7, ust. 2 niniejszej Umowy. Ostatnia płatność częściowa liczona 
będzie tak aby, do zapłaty pozostało 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.” 
 
3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego 
nastąpi po zakończeniu wszystkich robót, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a, b, c, d, e niniejszej 
Umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie na obiekt, usunięciu usterek przez Generalnego 
Wykonawcę Inwestycji, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Generalnym Wykonawcą.”  
 
4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia 30.04.2019 
r. Termin zakończenia realizacji inwestycji rozumiany jest jako data podpisania protokołu 
odbioru końcowego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nadzorowanego przez 
Wykonawcę.” 
 
5) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Osobami upoważnionymi do kontaktów w imieniu Zamawiającego są pracownicy 
Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Remontów i Inwestycji Departamentu Organizacyjno-
Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.” 
 
 
 
 



6) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od 
momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone pisemnie lub elektronicznie w terminie 
5 dni roboczych od jego przekazania.” 
 
7) § 8, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, 
kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza uprawnienia 
Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego polecenia 
powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.” 
 
2. Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta 
dotyczy zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”; znak 
sprawy: OR-IV.272.1.24.2017; nie otwierać do dnia 01.09.2017 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po 

tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 

 


