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Informacja o aktualizacji dokumentacji przetargowej  

 „Modernizacja  budynku  Hotelu  „Hetman”  w  Rzeszowie  w  zakresie  elewacji  i  dachu budynku, 

przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, 

centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, 

klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz  z  

dostosowaniem  obiektu  do  wymagań  franczyzodawcy  i  standardu  3*  zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów  hotelowych i innych obiektów 

w których świadczone są usługi hotelowe ”  wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych i dostosowaniem do standardów marki Best Western Plus, 

 

Zamawiający aktualizuje dokumentację przetargową w niżej wskazanym zakresie  :  

 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  

 

X. Udzielanie wyjaśnień do postępowania i udostępnianie nieruchomości na 

wizję lokalną 

1. Oferent nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Specyfikacji i jej Załączników. 

Ewentualne błędy lub braki ujawnione w udostępnionej dokumentacji 

itp., Oferent ma obowiązek zgłosić ZDI Sp. z o.o. do dnia 13.08.2021 do godziny 

14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat.rzeszow@zdi.pl 

2. Zamawiający lub wskazany przez niego Przedstawiciel będzie miał obowiązek 

udzielenia wyjaśnień do treści przekazanych materiałów przetargowych, jeśli wniosek 

o ich udzielenie wpłynie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat.rzeszow@zdi.pl do dnia 18.08.2021r. do godziny 14:00 

 

2) Załącznik nr 15 –  Regulamin-konkursu: 

 

ROZDZIAŁ III - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z 

UCZESTNIKAMI KONKURSU 

A. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie lub pocztą elektroniczną do 

Organizatora Konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu na adresy wymienione w 

Rozdz. I p. 2 Regulaminu, z oznaczeniem: „Konkurs studialny na opracowanie projektu 

koncepcyjnego modernizacji budynku i otoczenia Hotelu „HETMAN w Rzeszowie”.  

B. Organizator Konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem i 

przedmiotu Konkursu pod warunkiem, że otrzyma je nie później niż do dnia 

13.08.2021r. 

 

Załączniki :  

1. Zalacznik-nr-1-SIWZ 27.07.2021 

2. Zalacznik-nr-15- Regulamin-konkursu 27.07.2021 
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