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Rzeszów: Budowa ogrodzeń zbiorników retencyjnych ZB-1 i ZB-2 wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

Numer ogłoszenia: 332088 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 

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 ogrodzeń zbiorników 

retencyjnych ZB-1 i ZB-2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

ogrodzeń zbiorników retencyjnych ZB-1 i ZB-2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą: 1. 

Wzmocnienie (remont) rowu okalającego zbiornik na odcinku C - E1 2. Budowa 

utwardzenia placów (zjazdów i dojazdów) do zbiorników ZB 1 i ZB-2 3. Przebudowa 

(przełożenie) istniejącej linii NN na odcinku E1 - E2 w związku z utwardzeniem dojazdu 

przy zbiorniku ZB-1. 4. Wykonanie drenażu zabezpieczającego utwardzoną powierzchnię 

dojazdu w ramach przebudowy drogi wewnętrznej do zbiornika ZB-1. 5. Budowa schodów 

terenowych umożliwiających zejście do zbiorników w celu ich oczyszczenia. Opis 

przedmiotu zamówienia - ogólnie - Budowa ogrodzenia zbiorników retencyjnych ZB-1 

działka nr 1/12 i 1/13 i ZB-2 działka nr 1/23 obręb Zaczernie Gmina Trzebownisko. Przęsła 

powtarzalne o wymiarach 2500x1530 mm wykonane z profili stalowych. Słupki stalowe 

60x40 mm ocynkowane i powleczone poliestrowo. Brama szerokości 5.00 m wykonana z 

elementów stalowych jak przęsła ogrodzenia. - Budowa schodów terenowych (konstrukcja 

stalowa) umożliwiających zejście do zbiorników retencyjnych ZB-1 działka nr 1/12 i 1/13 i 

ZB-2 działka nr 1/23. Schody w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo mocowane do 

fundamentów żelbetowych. - Wzmocnienie (remont) rowu okalającego zbiornik retencyjny 

ZB-1 działka nr 1/12 i 1/13. Płyty żelbetowe 60x40x10 cm plus prefabrykowany ciek 

betonowy 60x15 cm. - Budowa utwardzenia placów (dojazdów) do zbiorników 

retencyjnych ZB-1 działka nr 1/12 i 1/13 i ZB-2 działka nr 1/23 (w tym budowa zjazdu z 

drogi serwisowej nr 3 A4). Kostka betonowa gr. 8 cm w krawężnikach betonowych 15x30 

cm. - Przebudowa istniejącej linii NN w związku z utwardzenia placów (dojazdów) do 

zbiornika retencyjnego ZB-1 działka nr 1/12 i 1/13. Kabel typ YAKY 4x150. - Drenaż 
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zabezpieczający utwardzoną powierzchnie do zbiornika retencyjnego ZB-1 działka nr 1/12 i 

1/13. Rurki drenarskie Ø 150. - Odwodnienie utwardzonej powierzchni dojazdu do 

zbiornika retencyjnego ZB-1 działka nr 1/12 i 1/13. Rury PCV Ø 200, wpust uliczny 

żeliwny. - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 7 do 

siwz - wzór umowy i Załącznik nr 8 do siwz - szczegółowy opis i zakres przedmiotu 

zamówienia. - Nie zamierza się zawierać umowy ramowej. - Nie zamierza się ustanawiać 

dynamicznego systemu zakupów. - Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) 

przy zachowaniu następujących przesłanek: 1) zostaną zlecone dotychczasowemu 

wykonawcy usług wybranemu w drodze niniejszego przetargu, 2) zostaną zlecone w 

okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, 3) stanowiących nie więcej 

niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, 4) polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień, 5) zamówienia uzupełniające muszą być zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.23.14.00-9, 45.11.12.00-0, 

45.23.24.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.21.30-2. 

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: Okres w 

miesiącach: 4. 

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) kierownik budowy: co najmniej 1 

osoba o następujących kwalifikacjach: - posiadająca 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 ze zm.). b) kierownik robót w zakresie branży wod-kan: co najmniej 

1 osoba o następujących kwalifikacjach: - posiadająca uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności 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 ze zm.). c) kierownik robót w zakresie 

branży elektrycznej: co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach: - 

posiadająca 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 ze zm.). d) 

kierownik robót w zakresie dróg, placów: co najmniej 1 osoba o następujących 

kwalifikacjach: - posiadająca 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 ze zm.). 

UWAGA: - Wszystkie osoby wskazane w ofercie winni 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 ze 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 ze 

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;  

 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;  

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) Uwagi dotyczące 

formy składanych dokumentów. 2.1) 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. 2.2) 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. 2.3) 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. 2.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 3) 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. 4) (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. 5) 

Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda by wykonawca wskazał w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

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 dopuszcza następujące zmiany umowy: 1) Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i niniejszą 

umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego będą to 

przykładowo okoliczności: a) powodujące poprawienie parametrów technicznych; b) 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności 

na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów. 

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: 03.09.2013 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: 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. 

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 

 
 


