
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.rarr.rzeszow.pl 

 

Rzeszów: Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w ramach projektu Rozbudowa Podkarpackiego 

Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap Zadanie 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa I Nowoczesna 

Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji 

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu Państwa 

Numer ogłoszenia: 8542 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 51, 35-959 

Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Laboratorium Biotechnologii 

dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo 

Technologicznego (PPNT) - II etap Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 

Wspieranie Innowacji Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu Państwa. 

http://www.rarr.rzeszow.pl/


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Teren inwestycji 

obejmuje następujące działki: budynek laboratorium - działka nr 2608/1 i 2610/1 obr. 209, 

uzbrojenie i urządzenie terenu - działki o nr ew. 2608/1; 2610/1; 2604; 2547/2; 2549/1; 2611/1. 

Budynek Laboratorium Biotechnologii zlokalizowany jest w Rzeszowie przy ul. M. Ćwiklińskiej. Na 

działce 2608/1 znajduje się kompleks budynków należących do Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Zaprojektowano obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z pomieszczeniami 

laboratoryjnymi i biurowymi. Laboratoria obejmują: Pracownię Roślinnych Kultur in Vitro, Pracownię 

Mikrobiologii, Pracownię Chromatograficzną, Pracownię Markerów Molekularnych. Parametry 

ilościowo-techniczne przedmiotu zamówienia 1. Budynek Laboratorium: kubatura - 4 841,05 m3, 

powierzchnia całkowita - 1 085,00 m2, powierzchnia użytkowa netto - 975,28 m2, powierzchnia 

zabudowy - 448,00 m2. 2. Uzbrojenie i urządzenie terenu 1) sieć wodociągowa: rury PE 100 SDR 

17PN 10 fi 160 - 221,75 mb, rury PE 100 SDR 17 PN10 fi 63 - 5,7 mb, remont odcinka Wa - Wc 

rury PE fi 160 - 16,50 mb 2) sieć kanalizacji sanitarnej: rury PVC fi 200 typ S - 90,60 mb, rury PVC fi 

160 typ S - 3,0 mb, 3) sieć kanalizacji deszczowej czystej rury PVC fi 200 - 35,29 mb, rury PVC fi 

160 - 25,50 mb, rury PVC fi 110 - 9,41 mb. 4) sieć kanalizacji deszczowej brudnej: rury PVC fi 200 - 

191,54 mb. 5) sieć gazu ziemnego - rury PE 80HD SDR-11 fi 25x3,0 mm - 34 mb, rura stalowa fi 20 

- 3,0 m. 6) Przebudowa urządzeń energetycznych kolidujących z budową Laboratorium 

Biotechnologii: linia kablowa SN 15kV relacji stacja trafo Zalesie MDO-1 - linia napowietrzna 15 kV 

Zalesie I - kabel HAKnFtA 3x120 mm2 - 119 mb, linia kablowa SN15kV relacji stacja trafo Zalesie 

MDO-1 - stacja trafo Zalesie MDO-3 kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 - 600 mb. 7) Przebudowa 

oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową wjazdu z ulicy M. Ćwiklińskiej: 

zabezpieczenie i przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej - 68 mb, kanalizacja 

teletechniczna 1 otworowa fi 100 - 82 mb. 8) Drogi i parkingi: Jezdnia bitumiczna - 269 m2, Parking 

- nawierzchnia z kostki gr. 8 cm - 1 405 m2, Chodniki - nawierzchnia z kostki gr. 6 cm - 310 m2. 9) 

Roboty rozbiórkowe budynku hydroforni - 98 m3 10) Rozebranie ogrodzenia z siatki - 63,50 mb 11) 

Rozbiórka cokolików o gr. 15 cm - 1,58 m3 12) Usunięcie nasypu przy odkrywaniu istniejącej 

hydroforni - 114 m3 3. W zakresie projektu budowlanego - Tom I Projekt zagospodarowania Terenu 

- Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - data opracowania 

09.2009 i wydanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji pozwolenia na budowę znak: 

AR.I.64.7353/97/899/09 z dnia 24.11.2009r. w zakresie przedmiotu zamówienia nie obowiązują 

zapisy, ustalenia dotyczące zakresu robót budowlanych określonych w w/w projekcie budowlanym 

jak określono poniżej: 1) pkt 2.6.- sieci i przyłącza energii elektrycznej - str. 49 2) pkt 2.8.- rozbiórka 

budynku kotłowni kolidującej z inwestycją - str. 49 3) pkt 17.5. - sieci elektryczne zewnętrzne - 

przyłącz elektroenergetyczny str. 66, 67 i 68 3.1) W zakresie przedmiotu zamówienia pozostaje 



jedynie podpunkt 3) o zapisie odcinek K-L linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY 4 x 120 mm2 - 

kabel własność Inwestora (Uniwersytet Rzeszowski) str. 66 3.2) Nie będzie przedmiotem 

zamówienia oświetlenie terenu 4) pkt 18 Rozbiórka budynku kotłowni - str. 69, 70, 71, 72 Projektu 

budowlanego W/w wyłączenia z przedmiotu zamówienia, określone opisem powodują tożsame 

wyłączenia ujęte w części graficznej projektu budowlanego - rys. nr 1 projekt zagospodarowania 

terenu - załączony w 2 egz.do w/w projektu. 7. W przedmiotowym postępowaniu nie występuje 

zakres wyposażenia laboratoryjnego, pracowni w sprzęt, wyposażenie i aparaturę badawczą 

określoną autonomicznym opracowaniem pn.: Technologia. W/w zakres będzie określony 

odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż sprzętu i aparatury. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa siwz w tym dokumentacja projektowa. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 

45.26.25.22-6, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.22.31.10-0, 45.26.12.10-9, 45.42.11.00-5, 

45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.10-8, 45.42.00.46-9, 45.45.12.00-5, 45.34.20.00-6, 

45.33.00.00-9, 45.33.32.00-2, 45.33.30.00-0, 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest 

zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 

złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert! 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) 

pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach 

bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Dokumenty o których 



mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale wpiąć do oferty lub złożyć w sekretariacie (pokój nr 317) 

RARR SA Rzeszów ul. Szopena 51. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia 

wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu 

środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 w: Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Oddział w Rzeszowie nr konta 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362. 5. Jeżeli wadium jest 

wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma 

dokonać zwrot wadium. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 

wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. 

Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Z 

powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty 

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wadium powinno 

obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Wadium wnoszone 

w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 10. Wadium wniesione przez 

jednego z podmiotów składających ofertę wspólnie uważa się za wniesione prawidłowo. 11. Zwrot 

wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający 



zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat 

(słownie: pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert wykonał nie mniej niż 1 

(słownie: jedno) zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 6 000 

000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych brutto) polegające na wybudowaniu i/lub 

rozbudowaniu i/lub modernizacji i/lub remoncie co najmniej jednego budynku 

użyteczności publicznej. W przypadku robót budowlanych, których wartość była wyrażona 

w Euro, do przeliczeń należy zastosować średni kurs Euro ogłoszony przez Narodowy 

Bank Polski w dniu zawarcia umowy z tym zamawiającym, dla którego wykonano 

wymieniony zakres. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek dotyczący sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: a) posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 



miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Zakres 

dla podwykonawców - zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Uwagi dotyczące wszystkich warunków, 

opis oceny spełniania warunków: Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji 

przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 

wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku. wykonawcy zagraniczni: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 



wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takiego zaświadczenia. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP 

mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 

odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w 

przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r.: 1) pkt 

5 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 



zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie 

orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 5 - składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. 

Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i c oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis w § 4 ust. 2 Rozporządzenia, 

stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. 6. Zasoby innych podmiotów. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli 

wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 



wykluczenia z postępowania. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wymaga się przedłożenia informacji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia dotyczącej tych podmiotów (tj. wymaga się przedłożenia 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert). 7. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 1) Dokumenty są składane w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem powinno być na każdej stronie dokumentu. 2) Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3) W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r., kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty. 4) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian ustaleń umowy w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie projektu, b) zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT w takim przypadku 

odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto, c) zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy spowodowanej siłami wyższymi, d) zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zgodnie z art. 149 Prawa zamówień publicznych; e) pozostałe zmiany: 

możliwość rozwiązania umowy w przypadku likwidacji Wykonawcy. Zmiany treści umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzeszowska 

Agencja Rozowoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 314. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozowoju Regionalnego S.A. ul. 

Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 317 - sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający 

nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru 

oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Źródło finansowania: Zadanie 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Oś 

Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji Współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 

 


