Zmiana w treści SWP:
1. Na podstawie pkt. 7 SWP wykreślone zostały elementy z pkt 1.6.3. tj. powierzchnia
zagospodarowania oraz powierzchnia zabudowy.

2. Na podstawie pkt. 7 SWP oraz wniosku jednego z oferentów dokonuje się zmian w treści pkt.
9 SWP
BYŁO: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Inwestora tj.: Operator ARP sp. z o.o. ul.
Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2018 roku do
godziny 15:00.
Uwaga: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach lub paczkach zabezpieczonych przed
otwarciem. Koperty (paczki) należy zaadresować na adres:
Operator ARP Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Dodatkowo kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:
- W lewym górnym rogu umieścić adres i nazwę Wykonawcy.
- Na środku koperty umieścić nazwę: Oferta na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:
„Opracowanie projektu oraz budowa Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin
w postaci zespołu hal produkcyjno – magazynowych z częścią socjalno – biurową,
z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym
i parkingami na działkach nr 9/42, 9/43, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie.”
(Nie otwierać przed dniem 5 marca 2018 roku, godz. 12:00)
JEST: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Inwestora tj.: Operator ARP sp. z o.o. ul.
Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 roku do
godziny 15:00.
Uwaga: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach lub paczkach zabezpieczonych przed
otwarciem. Koperty (paczki) należy zaadresować na adres:
Operator ARP Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Dodatkowo kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:
- W lewym górnym rogu umieścić adres i nazwę Wykonawcy.
- Na środku koperty umieścić nazwę: Oferta na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:
„Opracowanie projektu oraz budowa Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin
w postaci zespołu hal produkcyjno – magazynowych z częścią socjalno – biurową,
z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym
i parkingami na działkach nr 9/42, 9/43, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie.”
(Nie otwierać przed dniem 13 marca 2018 roku, godz. 12:00)

3. Na podstawie pkt. 7 SWP dokonuje się zmian w treści pkt. 3.4 SWP
BYŁO: a) Wadium formie pieniężnej (przelew bankowy) Inwestor będzie uważał za skuteczne w
chwili gdy kwota wadium będzie zaksięgowana w banku na rachunku Inwestora do dnia 2 marca 2018
r. do godz. 15.00. Potwierdzenie wpłacenia wadium w powyższej formie należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.
b) Wadium w innych formach dopuszczonych przez Inwestora, należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.
JEST: a) Wadium formie pieniężnej (przelew bankowy) Inwestor będzie uważał za skuteczne w chwili
gdy kwota wadium będzie zaksięgowana w banku na rachunku Inwestora do dnia 12 marca 2018 r.
do godz. 15.00. Potwierdzenie wpłacenia wadium w powyższej formie należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.
b) Wadium w innych formach dopuszczonych przez Inwestora, należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.
4. Na podstawie pkt. 7 SWP dokonuje się zmian w treści pkt. 13.1 SWP

BYŁO: Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Operator ARP sp. z o.o. przy ul. Świętojerskiej
5/7 00-236 Warszawa w dniu 5 marca 2018 r. o godzinie 12:00. W kolejnych dniach oferty zostaną
sprawdzone pod względem kompletności i poprawności. Otwarcie ofert będzie jawne.
Uwaga: Wykonawcy uzyskają jedynie informację o nazwie podmiotów, które złożyły ofertę. Na tym
etapie postępowania nie będą przekazywane szczegółowe informację z formularza
ofertowego.
Uwaga: Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w pkt. 9 Miejsce, termin i sposób
składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.
JEST: Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Operator ARP sp. z o.o. przy ul. Świętojerskiej
5/7 00-236 Warszawa w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 12:00. W kolejnych dniach oferty zostaną
sprawdzone pod względem kompletności i poprawności. Otwarcie ofert będzie jawne.
Uwaga: Wykonawcy uzyskają jedynie informację o nazwie podmiotów, które złożyły ofertę. Na tym
etapie postępowania nie będą przekazywane szczegółowe informację z formularza
ofertowego.
Uwaga: Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w pkt. 9 Miejsce, termin i sposób
składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.
5. W związku z przerwa techniczną w funkcjonowaniu strony www.operatorarp.pl wydłuża się
termin składania ofert do 12 marca 2018 roku do godz. 16:00.
6. Na podstawie pkt. 7 SWP dokonuje się zmiany w pkt. 9 SWP
BYŁO: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Inwestora tj.: Operator ARP sp. z o.o. ul.
Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2018 roku do
godziny 15:00.
Uwaga: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach lub paczkach zabezpieczonych przed
otwarciem. Koperty (paczki) należy zaadresować na adres:
Operator ARP Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Dodatkowo kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:
- W lewym górnym rogu umieścić adres i nazwę Wykonawcy.
- Na środku koperty umieścić nazwę: Oferta na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:
„Opracowanie projektu oraz budowa Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin
w postaci zespołu hal produkcyjno – magazynowych z częścią socjalno – biurową,
z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym
i parkingami na działkach nr 9/42, 9/43, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie.”
(Nie otwierać przed dniem 5 marca 2018 roku, godz. 12:00)
JEST: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Inwestora tj.: Operator ARP sp. z o.o. ul.
Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 roku do
godziny 16:00.
Uwaga: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach lub paczkach zabezpieczonych przed
otwarciem. Koperty (paczki) należy zaadresować na adres:
Operator ARP Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Dodatkowo kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:
- W lewym górnym rogu umieścić adres i nazwę Wykonawcy.
- Na środku koperty umieścić nazwę: Oferta na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:
„Opracowanie projektu oraz budowa Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin
w postaci zespołu hal produkcyjno – magazynowych z częścią socjalno – biurową,
z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogo wym
i parkingami na działkach nr 9/42, 9/43, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie.”
(Nie otwierać przed dniem 13 marca 2018 roku, godz. 12:00)
7. Na podstawie pkt. 7 SWP dokonuje się zmiany w pkt. 3.4 SWP
BYŁO: a) Wadium formie pieniężnej (przelew bankowy) Inwestor będzie uważał za skuteczne w
chwili gdy kwota wadium będzie zaksięgowana w banku na rachunku Inwestora do dnia 2 marca 2018
r. do godz. 15.00. Potwierdzenie wpłacenia wadium w powyższej formie należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.
b) Wadium w innych formach dopuszczonych przez Inwestora, należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.

JEST: a) Wadium formie pieniężnej (przelew bankowy) Inwestor będzie uważał za skuteczne w chwili
gdy kwota wadium będzie zaksięgowana w banku na rachunku Inwestora do dnia 12 marca 2018 r.
do godz. 16.00. Potwierdzenie wpłacenia wadium w powyższej formie należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.
b) Wadium w innych formach dopuszczonych przez Inwestora, należy złożyć w oryginale w
załączeniu do oferty.

