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Rzeszów, dnia 25.04.2018 r.  

 

 

 

 Do wszystkich Oferentów 

 

 

 

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 1/POPC.0061/18 mającego na celu wyłonienie Wykonawcy usługi 

polegającej na wybudowaniu i uruchomieniu napowietrznej sieci światłowodowej, w oparciu 

o podbudowę słupową dzierżawioną jak i nowo wybudowaną z zakupionych przez siebie 

materiałów, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz 

instytucjom publicznym możliwość korzystania z szerokopasmowych usług 

teleinformatycznych w ramach projektu nr POPC.01.01.00-18-0061/17 „Budowa sieci 

FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego”. 

 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POPC.0061/18 

 

Zamawiający informuje, iż z dniem 25.04.2018 r. do zapytania ofertowego nr 1/POPC.0061/18 

(zwanego dalej: „Zapytaniem Ofertowym) wprowadza następujące zmiany:  

 

1. Zmienia się pkt 5 pt. „Wadium” Zapytania ofertowego, któremu nadaje się następujące 

brzmienie: 

„W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Oferent celem 

zabezpieczenia oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000.000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych).  

 

Wadium może zostać wniesione: 

a) w pieniądzu poprzez przelanie kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego nr 

70 9430 1061 6000 5775 2000 0001, umieszczając w tytule przelewu informację, że 

przelew ten stanowi wadium dla niniejszego postępowania ofertowego lub 

b) w formie bezwarunkowej, nieodwołanej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej ważnej co najmniej przez czas związania ofertą, 

opiewającej na kwotę wadium, ze wskazaniem, że dotyczy ona niniejszego postępowania 

ofertowego.    

 

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że wadium wpłacane w pieniądzu 

zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli przelew stanowiący wadium zostanie 

zaksięgowany (będzie widoczny) na wskazanym powyżej rachunku bankowym Zamawiającego 

najpóźniej w dniu 10.05.2018r. do godz. 9.00. 

 

Zamawiający zwróci wadium wpłacone w pieniądzu wszystkim Oferentom niezwłocznie tj. nie 

później niż w terminie 21 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej lub odstąpieniu od 

prowadzenia postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
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Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu bez odsetek wynikających z umowy 

rachunku bankowego, na którym przechowywane było wadium, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Oferenta. 

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wpłacone w pieniądzu lub może skorzystać z gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia; 

2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.  

Oferenci wnosząc wadium przyjmują do wiadomości i wyrażają bezwarunkową zgodę na 

zatrzymanie wadium przez Zamawiającego w ww. sytuacjach.  

 

Oferent, który nie wniesie wadium lub wniesie go w innej formie niż określona w akapicie 

pierwszym niniejszego punktu zostanie wykluczony z procedury przetargowej.  

 

Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach 

niniejszego postępowania, i który podpisał umowę na wykonanie zamówienia zostanie 

zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi za wadę.”.  

 

2. Zmienia się akapit 1 w pkt 7 pt. „Sposób i termin składania ofert” Zapytania ofertowego, 

któremu nadaje się następujące brzmienie: 

„Oferty w niniejszym postępowaniu w formie pisemnej należy składać do dnia 10.05.2018 r. 

do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów.”. 

 

3. Zmienia się pkt 9 pt. „Otwarcie ofert” Zapytania ofertowego, któremu nadaje się 

następujące brzmienie: 

„Z treścią złożonych ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi 10.05.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.”.  

 

4. Zmienia się akapit 1 w pkt 16 pt. „Zawarcie umowy” Zapytania ofertowego, któremu 

nadaje się następujące brzmienie: 

„Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i Zamawiający zawrą umowę w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, na jego wezwanie skierowane do Oferenta nie 

później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy (wezwanie dokonane 

zostanie w formie elektronicznej na podany w ofercie przez Oferenta adres e-mail. 

Oświadczenie woli Zamawiającego zawarte w wiadomości e-mail wzywające Oferenta do 

zawarcia umowy uznaje się za złożone z chwilą, gdy Zamawiający wprowadzi je do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Oferent mógł zapoznać się z jego treścią). 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie.”.  

 

5. Zmienia się akapit 4 w pkt 18 pt. „Informacje końcowe” Zapytania ofertowego, któremu 

nadaje się następujące brzmienie: 



 

3 
 

„Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 

w punkcie 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.”.  

 

6. Zmienia się załącznik nr 17 – wzór umowy do Zapytania ofertowego, któremu nadaje się 

nowe brzmienie. W załączniku nr 17 do zapytania ofertowego – wzór umowy zmianie uległy 

zapisy §10 wzoru umowy.  

 

Mając na uwadze powyższe zmiany do Zapytania Ofertowego Zamawiający jednocześnie informuje, 

iż wydłuża dotychczasowy termin składnia ofert z dnia 07.05.2018 r. na dzień 10.05.2018 r. do godz. 

9.00. 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Prezes Zarządu  

        Voice Net S.A. 

 


