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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną realizowana w ramach projektu pn.: Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z 

Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - III etap PPNT. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usługi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

realizacji zadania pod nazwą: Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą 

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


techniczną realizowana w ramach projektu pn.: Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z 

Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - III etap PPNT. Zakres 

usługi obejmuje wykonywanie stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) zadań: - inspektora nadzoru inwestorskiego 

(art. 25, 26 Prawa budowlanego); - koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego (art. 27 Prawa 

budowlanego). Wzór umowy wraz z załącznikiem do umowy pod nazwą: Zakres pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania określa załącznik nr 7 do siwz. Wymagane 

kwalifikacje od osób fizycznych, które będą pełniły funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i 

koordynatora. Wymienione w ppkt od 1) - 4) osoby fizyczne 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 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku 

wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w 

innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Wymienione w ppkt od 1) - 4) osoby muszą posiadać przez 

cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia dokumenty potwierdzające uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potwierdzenie członkostwa w 

odpowiednich izbach samorządu zawodowego. Wymagania dotyczące osób fizycznych, które będą 

pełniły funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora: 1) inspektor nadzoru 

inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej (koordynator): co najmniej 1 osoba o 

następujących kwalifikacjach (łącznie): - Wykształcenie wyższe techniczne. - Uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku 

wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w 

innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 2) inspektor nadzoru inwestorskiego - branża sanitarna: co 

najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie): - wykształcenie wyższe techniczne - 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku 

wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w 



innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 3) inspektor nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna i 

energetyczna: co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie): - wykształcenie 

wyższe techniczne, - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych 

dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w 

myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.). 4) inspektor nadzoru inwestorskiego - drogowiec: co najmniej 1 osoba o następujących 

kwalifikacjach (łącznie): - wykształcenie wyższe techniczne - uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych 

dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w 

myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.). UWAGA!: Osoby wymienione w ppkt od 1) do 4) to muszą być różne osoby. Przedmiot 

zamówienia musi być wykonywany poprzez osoby wskazane w ofercie tzn., że każdorazowo 

funkcję inspektora nadzoru i koordynatora może pełnić osoba wskazana w ofercie lub inna osoba o 

kwalifikacjach wymaganych w siwz. W przypadku zmiany osoby koordynatora, inspektora nadzoru 

nowa osoba musi spełniać wymogi określone w siwz. B. Ogólny zakres robót budowlanych pn: 

Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach 

projektu pn.: Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego 

Parku Naukowo - Technologicznego - III etap PPNT. 1) Budynek Hali nr IV Budynek zlokalizowany 

jest na działkach nr 1867/161, 1867/162 w Jasionce, gmina Trzebownisko, Powiat Rzeszowski. 

W/w działki leżą w kompleksie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Strefa S1. 

Zaprojektowany obiekt Hala nr IV składa się z dwóch oddylatowanych części, powiązanych 

funkcjonalnie. Są to: - Jednokondygnacyjna część produkcyjno -badawcza - Trzykondygnacyjna 

część socjalno - biurowa, z dwukondygnacyjnym łącznikiem. Obie część łączą się pod kątem 

prostym w układ o kształcie litery L. Część produkcyjno - badawcza mieści trzynaście 

samodzielnych jednostek. Cztery jednostki instalacyjne przygotowane są do zamontowania sprzętu 

laboratoryjnego i prowadzenia prac badawczych i produkcyjno-badawczych. Jest to całkowicie 

samodzielna, wolnostojąca, jednokondygnacyjna hala produkcyjno-badawcza z dwu- i 

trzykondygnacyjną częścią socjalno-biurową. Kompozycja prostopadłościennych brył obiektu ma 

prostą formą architektoniczną. Płaskie pogrążone dachy przysłonięte są attyką ścian zewnętrznych. 



Zaprojektowana część produkcyjno-badawcza to stalowa hala dwunawowa na rzucie prostokąta z 

dwuspadowym dachem pogrążonym o spadku ok. 5%. Układ konstrukcyjny - poprzeczny. Nośne 

elementy stanowią dwa dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach, sztywno 

zamocowanych na trzpieniach żelbetowych stóp fundamentowych. Przykrycie dachu hali 

zaproponowano z blachy trapezowej, zaizolowanej wełną mineralną i pokrytej papą asfaltową. 

Zewnętrzna obudowa ścian - mieszana - komponowana ze stalowych płyt warstwowych w układzie 

pionowym oraz płaszczyzn żelbetowych ścian 3-warstwowych. Stropy monolityczne żelbetowe 

wylewane na budowie. Stropodach żelbetowy niewentylowany dwuspadowy ze spadkiem ok. 4% w 

kierunku osi budynku. Spadek dachu kształtują płyty z twardej wełny mineralnej, pokryte papą 

asfaltową. Budynek hali wyposażony jest w instalację wodociągową (woda zimna, ciepła i p.poż); 

wewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową, instalację c.o. i c.t. z kotłownią gazową, instalację 

gazu ziemnego, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne 

podstawowe, technologiczne i specjalistyczne. 1. Parametry techniczne budynku Hali nr 4 a) 

Kubatura brutto części produkcyjno-badawczej - 21 058,00 m3 b) Kubatura brutto części socjalno-

biurowej - 9 604,00 m3 c) Powierzchnia netto - 4 834,95 m2 d) Powierzchnia użytkowa - 3 910,00 

m2 e) Długość x szerokość część produkcyjno-badawczej - 85,13x34,25 m f) Długość x szerokość 

część socjalno-biurowej - 48,75x20,35 m g) Max wysokość - 11,98 m h) liczba kondygnacji części 

produkcyjno-badawczej - 1 i) liczba kondygnacji części socjalno-biurowej - 2 i 3. 2. Uzbrojenie i 

zagospodarowanie terenu a) przyłącz wodociągowy fi 90 - 9,50 mb b) przyłącz kanalizacji sanitarnej 

fi 160 mm - 63,40 mb c) studzienki PE fi 160/1000 mm - 3 szt. d) studzienki PVC fi 200/425 mm - 1 

szt. e) przyłącz kanalizacji deszczowej DC fi 315 mm - 37,00 mb f) studzienka PE 1000 fi 315/1000 

mm - 1 szt. g) kształtka siodłowa fi 1600/315 mm - 1 szt. h) przyłącz kanalizacji deszczowej DB fi 

200; fi 250; fi 400 i fi 315 mm - 440,50 mb - studzienka żelbetowa fi 1200 mm - 9 szt. - studzienka 

PE 1000 fi 200/1000 mm - 3 szt. - studzienki PE fi 250/1000 mm - 6 szt. - studzienki PE fi 315/1000 

mm - 3 szt. - kształtka siodłowa fi 1600/400 mm - 1 szt. i) przyłącz sieci gazu ziemnego fi 

180x10,3mm - 139,5 mb j) oświetlenie terenu - kabel YKY 3x4mm2 - l=86m, oprawy parkowe na 

słupach h=3,0m - szt.6 k) kabel YKY 3x6mm2 - l=193m, słupki oświetleniowe h=0,6m - szt.17 l) 

kanalizacja teletechniczna jednootworowa - l=19m, studnie kablowe - szt.2 ł) komunikacja: - 

powierzchnia dróg, parkingów i placów - 4 300,00 m2 - powierzchnia placów, chodników i dojść - 

682,63 m2 pieszych oraz utwardzonych opasek wokół ścian zewnętrznych budynków - 1 045,00 

m2- - pow. Terenów zielonych - 4 009,00 m2 - powierzchnia zjazdu - 400,00 m2. 2) Zjazd publiczny 

Zakres robót obejmuje: - wewnętrzną drogę dojazdową ze stanowiskami postojowymi dla sam. 

ciężarowych - plac manewrowy z placem na kontenery - plac gromadzenia odpadów stałych - 

parking dla samochodów osobowych - chodniki dojścia piesze oraz utwardzone opaski wokół ścian 

zewnętrznych budynku - zjazd z drogi wojewódzkiej - stanowi oddzielne opracowanie. 



Projektowane drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych, plac manewrowy 

samochodów ciężarowych, chodniki oraz ukształtowanie terenu nawiązano sytuacyjnie i 

wysokościowo do istniejącego terenu oraz do projektowanego budynku. Przy projektowaniu dróg 

wewnętrznych oraz parkingów uwzględniono również planowaną rozbudowę przebiegającej po 

stronie południowej drogi wojewódzkiej. Przyjęte rozwiązania komunikacyjne zapewniają dostęp do 

projektowanego budynku. Zaprojektowana po stronie północnej droga wewnętrzna umożliwia w 

razie potrzeby budowę dojazdu dla samochodów ciężarowych do znajdującej się po stronie 

wschodniej działki. Projekt przewiduje budowę 43 stanowisk dla samochodów osobowych, w tym 2 

stanowiska dla niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania projektowe umożliwiają również postój 

samochodów ciężarowych. Wjazd na teren inwestycji będzie zapewniony poprzez projektowany 

zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 869 Droga 19 - Droga 9 w km 3+191. Ukształtowanie 

sytuacyjne i wysokościowe zjazdu przewiduje również planowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nie zmieni dostępności dla użytkowników planowanej inwestycji. 

Odwodnienie projektowanego zakresu robót zostanie zapewnione poprzez odpowiednie 

ukształtowanie wysokościowe. Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez kratki ściekowe do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 3) Ogrodzenie terenu Wykonanie ogrodzenia ternu z bramą 

wjazdową, chodnika oraz przyłącza policznikowego do sterowania bram wjazdowych i furtek 

realizowanych w ramach inwestycji Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum 

Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - III etap PPNT w miejscowości 

Jasionka, gm. Trzebownisko na działkach nr ewid. gruntów 1867/161; 1867/162; 1867/185. 

Ogrodzenie o wysokości ok 170 cm będzie kontynuacją ogrodzenia Inkubatora Technologicznego 

PPNT. Elementy ogrodzenia: - Fundamenty pod słupy ogrodzeniowe - betonowe 30x30 cm i 40x40 

cm; - Słupki - stalowe z profili zamkniętych 60x60 cm; - Deski cokołowe - betonowe prefabrykowane 

o wymiarach 25x min. 6 cm, dł. 300 cm; - Wszystkie elementy wykończeniowe i montażowe - 

systemowe 300 x 145 cm Chodnik z kostki betonowej szerokości 2,50 m z zewnętrznymi 

obrzeżami, ułożony na zagęszczonej podbudowie piaskowej. 4) Roboty rozbiórkowe Wykonanie 

robót rozbiórkowych na działce nr ewid. gruntów 1867/161 w Jasionce, gm. Trzebownisko. Roboty 

polegać będą na wyburzeniu obiektu po byłej hydroforni, aktualnie zdewastowanej, pozbawionej 

instalacji i wyposażenia technologicznego. Wysokość obiektu - 3 m Wymiary w rzucie - 7,5 x 9,0 m 

Ściany wykonane z cegły, strop betonowy, bez okien. Piwnica betonowa o głębokości 2,5m 

przykryta ziemią, wymiary w rzucie 8 x 6m. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych został 

określony w siwz (wraz z wyjaśnieniami i zmianami) do przetargu nr ZP 49/2014/CZP. Oznaczenie 

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45 000000-7 - Roboty budowlane. Szczegółowy zakres i 

opis robót budowlanych określony został w przetargu nr ZP 49/2014/CZP, który został ogłoszony 

30.10.2014 r. nr w BZP 360568 - 2014. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.63.00.00-3, 71.35.62.00-0, 

71.52.10.00-6. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował osobami: a) inspektor nadzoru inwestorskiego 

(koordynator) branży konstrukcyjno-budowlanej: co najmniej 1 osoba o następujących 

kwalifikacjach (łącznie): - Wykształcenie wyższe techniczne. - Uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej 

przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje 

równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.). b) inspektor nadzoru inwestorskiego - branża sanitarna: co najmniej 1 osoba o 

następujących kwalifikacjach (łącznie): - wykształcenie wyższe techniczne - uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

(lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących 

wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się 

kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl 

art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 

późn. zm.). c) inspektor nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna i energetyczna: co 

najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie): - wykształcenie wyższe 

techniczne, - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku 

wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych 

zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 



budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). d) inspektor nadzoru 

inwestorskiego - drogowiec: co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach 

(łącznie): - wykształcenie wyższe techniczne - uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku 

wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych 

zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). UWAGA: - Zamawiający nie 

dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z funkcji wymienionych ppkt 

od a do d. - Wymienione w ppkt od a do d osoby fizyczne 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 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej 

przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje 

równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



 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 do 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;  

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

 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 ubezpieczenia 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;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 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 zasoby 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert.  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) (jeżeli jest konieczne) 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Zamawiający żąda wskazania przez 

wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 4) 

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. 5) Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

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

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 



oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, 

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) 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 

Pzp, 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. 7) Wartości 

podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu 

NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8) W 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu 

mogą być spełnione łącznie. 9) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką 

możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 

zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 10) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z 

postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 2 i 

2a ustawy Pzp. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 90  

 2 - Ilość godzin tygodniowo pobytu na budowie - 10  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian ustaleń umowy w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) konieczności 

zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i 

koordynatora nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę 

kwalifikacji wymienione siwz. b) zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi 

sprawowany jest nadzór inwestorski. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia 

nowego terminu zakończenia robót budowlanych. Nadzór nad robotami budowlanymi musi trwać co 

najmniej do czasu zakończenia robót i uzyskania przez wykonawcę bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany 

stawki VAT, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia. d) zmiany umowy mogą się 

odbyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za zgodą stron. Warunkiem dokonania zmian 

umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez 

drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Wszelkie zmiany treści umowy 

mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 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 

2013 r. poz. 907 z późn. 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 Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51, pokój nr 214. Nieodpłatnie 

ze strony internetowej. Na wniosek w terminie 5 dni, opłata 5 000,00 zł netto+VAT.. 

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

19.12.2014 godzina 08:00, 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: Źródło finansowania: Projekt pod nazwą Rozbudowa Inkubatora 

Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego - 

III etap PPNT realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 

I.3. Wspieranie Innowacji, współfinansowany 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 

 

 


