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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 Badawczego dla 

Politechniki Rzeszowskiej 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. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Laboratorium 

Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej 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 Teren inwestycji obejmuje częściowo zabudowane działki nr ew. 

1775/57 i 1775/41 obr 207 w rejonie ul. Poznańskiej i Emilii Plater w Rzeszowie. Budynek 



realizowany będzie jako dobudowa do istniejącego Preinkubatora Akademickiego PPNT. Obiekt 

jest dwukondygnacyjny o funkcji laboratoryjno-technicznej w zakresie: - Laboratorium Materiałów 

Kompozytowych i Polimerowych z pracowniami Auksetyków, Materiałów Polimerowych, Materiałów 

Kompozytowych - Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce z 

pracowniami: Informatyki Medycznej, Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń, - Laboratorium 

Kompozytowego Wspomagania Badań i Konstrukcji Lotniczych z pracowniami: Badań i 

Projektowania Płatowców i Silników Lotniczych, Systemów Awioniki - Pracowni Badań Silników - 

Badania Symulacyjne Silników Turbinowych, Badania Silników Tłokowych Parametry ilościowo-

techniczne przedmiotu zamówienia 1. Budynek Laboratorium - kubatura - 5 049,25 m3 - 

powierzchnia całkowita - 1 061,00 m2 - powierzchnia użytkowa netto - 905,83 m2 - powierzchnia 

zabudowy - 531,50 m2 - powierzchnia terenu inwestycji - 5 206,00 m2 - max wysokość budynku - 

9,50 m 2. Uzbrojenie i urządzenie terenu 1/ sieć wodociągowa Rury PE 100 SDR 17PN 10 fi 50/3,0 

mm - 30,0 mb 2/ sieć kanalizacji deszczowej Rury PVC klasa N - SN 4 kN/m2 SDR - 41 fi 60x4 mm 

- 27,65 mb 3/ sieć kanalizacji sanitarnej - rury PVC fi 160 x 4,0 mm klasy SN 4kN /m2 - 6,80 mb - 

rury PVC fi 200 x 5,9 mm klasy SN 8 kN/m2 - 80,15 mb - rury PVC fi 250 x 7,3 mm klasy SN 8 

kN/m2 - 80,00 mb - rury PVC fi 315 x 9,2 mm klasy SN 8 kN/m2 - 102,00 mb 4/ przyłącz 

ciepłowniczy rura stalowa fi 48,3/125 mm, preizolowana - 91,00 mb 5/ Zasilanie elektryczne - 

podstawowe z istniejącej stacji trafo 6N zlokalizowanej w budynku L-30 Politechniki Rzeszowskiej 

kabel YAKY 4 x 240 mm2 - 200,00 mb - zasilanie rezerwowe z istniejącego złącza ZK 3b/204 

zlokalizowanego w budynku Inkubatora kabel YAKY 4 x 240 mm2 - 150,00 mb 6/ Oświetlenie 

terenu Słupy h = 7,0 m, źródło światła 150 W, zasilanie z rozdzielni głównej RG nN, kabel YAKY 4 x 

25 mm2 - 368,00 mb 7/ Zasilanie szlabanów drogowych kabel YKY 3 x 4 mm2 - 157,00 mb 8/ 

Kolizje - przełożenie linii kablowej SN 15 kV, kabel HAKnFty 3x120 mm2 - 120,00mb - demontaż 

kolidującego oświetlenia 3 szt oraz linii zasilającej napowietrznej nN - 130 mb 9/ Drogi i parkingi - 

droga W1 - W3 i Wo - W4 kat. Ruchu KR2 - 2396,00 m2 oraz parkingi - ciągi piesze - 881,00 m2 

10/ Rozbiórka kanału ciepłowniczego kolidującego z budową - 80 mb 11/ wyposażenie 

pomieszczeń sanitarno-socjalnych (pojemniki na środki sanitarne, higieniczne, kosze na śmiecie, 

lustra, vertikale, gaśnice p.poż.). 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.46.10-9, 45.22.35.00-1, 

45.26.23.10-7, 45.26.25.22-6, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.45.12.00-5, 

45.33.20.00-3, 45.32.10.00-3, 45.11.11.00-9, 45.33.11.00-7, 45.23.21.40-5, 45.23.21.41-2, 

45.33.12.00-8, 45.33.12.10-1, 45.33.12.11-8, 45.33.12.20-4, 45.33.12.30-7, 45.25.11.43-5. 

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: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt 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 z póżn. 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 przed upływem terminu składania 

ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego 

przed terminem 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 ze wspólników konsorcjum 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 8.11, 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 wykonał nie mniej niż dwa 

zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem budynkom 

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć 

milionów złotych) dla każdego z nich. 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 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony 

jeżeli wykonawca wykaże: a) średnioroczne zatrudnienie na poziomie nie mniej niż 50 

osób (słownie: pięćdziesiąt osób) w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie; b) że dysponuje osobami o następujących kwalifikacjach: 

Wymienione w ppkt od b.1) - b.4) osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). Wymienione w 

pkt od b.1) - b.4) osoby muszą posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potwierdzenie 

członkostwa w odpowiednich izbach samorządu zawodowego. Wymagane minimum: b.1) 

1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy - branża budowlano-

konstrukcyjna o następujących kwalifikacjach: Wymagane uprawnienia: Osoba 



posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie obowiązujących wcześniej przepisów) oraz Wymagane doświadczenie: Osoba 

ta winna posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi. 

Jako kierownik budowy lub kierownik robót zrealizowała co najmniej 2 budowy lub roboty 

z zakresu budowy budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 

m3 każda z nich. b.2) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót - branża 

instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazu ziemnego, o następujących 

kwalifikacjach: Wymagane uprawnienia: Osoba posiadająca uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących wcześniej przepisów) oraz Wymagane doświadczenie: Osoba ta winna 

posiadać co najmniej 4 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, w 

zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, gazu ziemnego. Jako kierownik budowy lub kierownik 

robót zrealizowała co najmniej 2 budowy lub roboty z zakresu budowy budynków 

użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3każda z nich. b.3) 1 

osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót - branża instalacji w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o następujących 

kwalifikacjach: Wymagane uprawnienia: Osoba posiadająca uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących wcześniej przepisów) Wymagane doświadczenie: Osoba ta winna 

posiadać co najmniej 4 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jako kierownik 

budowy lub kierownik robót zrealizowała co najmniej 2 budowy lub roboty z zakresu 

budowy budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 każda 

z nich. b.4) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót drogowych, o 

następujących kwalifikacjach: Wymagane uprawnienia: Osoba posiadająca uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w 



specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących wcześniej przepisów) Wymagane doświadczenie: Osoba ta winna 

posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w 

zakresie dróg. Jako kierownik budowy lub kierownik robót zrealizowała co najmniej 1 

budowę w zakresie dróg o długości nie mniejszej niż 500 mb. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże iż: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 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  

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 

usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 



budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

 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 Pzp; 

Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy; Zakres dla podwykonawców - jeśli dotyczy. 

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) zmiany wysokości ustawowej stawki 

podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy w części dotyczącej wysokości podatku VAT 

ulegnie odpowiedniej zmianie; b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: - 

przyczynami określonymi w § 3 ust. 4 umowy, na warunkach określonych w § 3 ust. 5 umowy; c) 

zmiana podwykonawcy lub rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w stosunku do określonego w 

ofercie, o ile zmiana taka doprowadzi do skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy; d) zmiany 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 Prawa zamówień 

publicznych; e) pozostałe zmiany: - możliwość rozwiązania umowy w przypadku wszczęcia 

postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy. 

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 Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51 pokój nr 312.. 

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

30.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 

Rzeszów ul. Szopena 51 pokój nr 317.. 

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: Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

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

Wspieranie Innowacji. 

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 

 


