
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.rarr.rzeszow.pl 

 

Rzeszów: Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu 

Rzeszowskiego - dokończenie budowy - realizowanego 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: 460914 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 

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 - dokończenie budowy - realizowanego 

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.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 2608/1, 2610/1; obręb 209 przy 

ul. M. Ćwiklińskiej w Rzeszowie. Istniejące zagospodarowanie działki: - budynek 

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


kubaturowy (stan surowy częściowo zamknięty bez dachu i szklarni) - sieci zewnętrzne i 

przyłącza (brak inwentaryzacji i protokołów odbioru) - częściowo utwardzone place i 

drogi (brak badań stopnia zagęszczenia) - istniejąca hydrofornia (do rozbiórki) - 

częściowe ukształtowanie terenu Forma architektoniczna i funkcja: Obiekt 

zaprojektowany na planie prostokąta, dwubryłowy, w zasadniczej części 

dwukondygnacyjny. W zachodniej strefie dwukondygnacyjny (bez stropu pośredniego) 

hol wejściowy z otwartą komunikacją pionową zwieńczony dodatkową, trzecią 

kondygnacją mieszczącą szklarnię wegetacyjną oraz pomieszczenia techniczne. Główne 

wejście do obiektu, zlokalizowane od strony ul. M. Ćwiklińskiej prowadzi do obszernego 

holu z portiernią, schodami oraz windą. Z holu dostępne są również pomieszczenia 

socjalne, higieniczno-sanitarne, a także biurowe na piętrze. Wejście do poszczególnych 

laboratoriów ograniczają śluzy zlokalizowane na każdej kondygnacji. Dojazd do budynku 

i urządzeń realizowany jest z ul. M. Ćwiklińskiej, główne wejście obsługiwane poprzez 

ciągi piesze. Kolorystyka obiektu - biel ścian bez otworów okiennych, szarość ślusarki 

aluminiowej ścian fasadowych. Dane techniczne obiektu: Powierzchnia użytkowa netto - 

975,28 m2 Powierzchnia komunikacji - 177,02 m2 Powierzchnia zabudowy - 448,00 m2 

Powierzchnia całkowita - 1 085,00 m2 Kubatura - 4 841,00 m3 Szczegółowy opis i zakres 

przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do siwz. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych) niż podane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 

określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne podane w siwz należy traktować 

jako przykładowe. 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. Termin wykonania zamówienia - zakończenie wszystkich robót 

budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez 

wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego wpisane do dziennika budowy do 31 lipca 2014 r. - zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy przez co należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego 

potwierdzające należytego wykonanie przedmiotu umowy do 31 sierpnia 2014 r.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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: 31.08.2014. 

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 80 000,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy złotych). 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w 

oryginale wpiąć do oferty lub złożyć w sekretariacie RARR S.A. pokój nr 317 w siedzibie 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 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: Raiffeisen Bank 

Bank Polska Oddział Rzeszów 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362 z dopiskiem: Przetarg 

o znaku ZP 66/2013/CZP. 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, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

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 uczestników 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. 

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 uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie budynku, 

który spełnia łącznie następujące warunki: - jest to budynek o kubaturze nie 

mniejszej niż 4500 m3. 

 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) (kierownik 

budowy) 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 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.). b) (kierownik robót - 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 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.). c) (kierownik robót - 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 2010 r. 

nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). d) (kierownik robót - 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 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). UWAGA: - osoby wskazane w ofercie 

powinni posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe 

tłumaczem języka polskiego. - 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 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 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 ze zm.) 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 2010 r. nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości co najmniej 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 nie mniejszą 

niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 



Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń 

dotyczy tylko robót na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania 

wiedzy i doświadczenia tj. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie 

obiektu kubaturowego, który spełnia łącznie następujące warunki: - jest to 

budynek o kubaturze nie mniejszej niż 4500 m3.;  

 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;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 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, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 

podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 

będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

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

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

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) wykaz robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

i złożenia poświadczeń dotyczy tylko robót na potwierdzenie spełniania warunku w 

zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. co najmniej jedno zamówienie polegające 

na budowie obiektu kubaturowego, który spełnia łącznie następujące warunki: - jest to 

budynek o kubaturze nie mniejszej niż 4500 m3. 3) 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 

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. Wykonawca może polegać na wiedzy, 

doświadczeniu i 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, że 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 wykonaniu 

zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału. 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie. 4) Uwagi dotyczące formy 

składanych dokumentów. 4.1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W Przypadku składania 

elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 4.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczące 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 4.3) 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. 4.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 4.5) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) może przedkładać 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 



zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

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.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 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: 

Wynagrodzenia: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej 

zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto. 

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 314. 

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

ofert: 04.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51 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: A. Źródło finansowania: Projekt pn.: Rozbudowa 

Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap W ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna 

Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Projekt współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. B. Zamawiający 

wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie.. 

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 

 
 


