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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.rarr.rzeszow.pl 

 

Rzeszów: Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania pn: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach 

Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum 

Obsługi PPNT. 

Numer ogłoszenia: 73971 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 

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: Usługa pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi 

PPNT.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

http://www.rarr.rzeszow.pl/
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie usługi na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania 

pod nazwą: Budowa budynku Hali Nr 1 na działkach nr 1867/168 w Jasionce oraz 425/12 i 425/13 w 

Tajęcinie gm Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach 

Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Zakres usługi obejmuje 

wykonywanie stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zadań: - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art. 25, 26 Prawa 

budowlanego); - Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (art. 27 Prawa budowlanego). 

Ogólny zakres robót budowlanych pn: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi 

PPNT. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Hali nr 2 oraz towarzyszącej infrastruktury 

technicznej. Inwestycja realizowana jest w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z 

Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego - II etap. Lokalizacja w/w 

budynku oraz infrastruktury technicznej na działkach: - nr 1867/167, 1867/187 i na części 

działki1867/168 w Jasionce, gmina Trzebownisko, powiat Rzeszowski, województwo Podkarpackie - 

nr 425/20 w Tajęcinie, gmina Trzebownisko, powiat Rzeszowski, województwo Podkarpackie. 

Parametry ilościowo-techniczne przedmiotu zamówienia 1. Budynek Hali nr 2 wraz z dobudowaną 

stacją transformatorową. Realizację obiektu hali podzielono na dwa etapy. Aktualnie realizowana 

będzie 0,5 części produkcyjnej (dwie jednostki produkcyjnej) oraz dobudowana stacja 

transformatorowa. Budynek to stalowa hala dwunawowa z dachem dwuspadowym o porzecznym 

układzie konstrukcyjnym. Pokrycie hali blachą trapezową, obudowa ścian hali - płyty warstwowe 

ścienne mocowane do rygli ściennych. - powierzchnia zabudowy (hala + stacja transformatorowa) - 

1477,70 m2 - powierzchnia netto budynku produkcyjnego - 1454,50 m2 - kubatura brutto części 

produkcyjnej - 14 460,00 m3 - maksymalna wysokość budynku - 9,90 m - liczba kondygnacji hali 

produkcyjnej i stacji transformatorowej - 1 - liczba kondygnacji wydzielonych węzłów komunikacyjno-

socjalnych - 2 - instalacje wewnętrzne: wodociągowo-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej 

wewnętrzna instalacja gazu oraz instalacja grzewcza, instalacje elektryczne podstawowe - Stacja 

transformatorowa 15/0,4kV 1x630kVA 2. Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna 1) 

Przyłącza wodociągowe - rury PE 100 SDR 17 PN 10 fi 90/5,4 mm - 75,00 mb 2) Przyłącz kanalizacji 

sanitarnej - rury PVC fi 200 mm x 5,9 mm - 87,00 mb 3) Sieć kanalizacji deszczowej czystej DC - rury 

PVC fi 160 x 4,0 mm do fi 315 x 9,2mm - 105,00 mb 4) Sieć kanalizacji deszczowej brudnej DB - rury 

PVC fi 200 x 5,9 mm do fi 400 x 11,7 mm - 120,00 mb 5) Instalacja doziemna gazu z rur 

polietylenowych z PE typ 100 SDR11 niskiego ciśnienia - PE 75 x 6,8 mm - 98,50 m - PE 90 x 8,2 mm 

- 1,50 m 6) Oświetlenie terenu - linia kablowa nN YAKY 4x25 - 167 m - słupy oświetleniowe h=10m - 4 

szt. - wysięgnik jednoramienny - 3 szt. - wysięgnik dwuramienny - 1 szt. 7) Zasilanie słupka z 
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gniazdami elektrycznymi - słupek z gniazdami elektrycznymi - 1 szt. - linia kablowa nN YKY 5x16 - 103 

m 8) Zabezpieczenie istniejących kabli nN i SN kolidujących z inwestycją - Rury ochronne dwudzielne 

HDPE fi 160 - 201 m - Rury ochronne dwudzielne HDPE fi 110 - 79 m - Rury ochronne HDPE f 160 - 

196 m 9) Drogi, parkingi, ciągi piesze - plac manewrowy i postojowy dla tirów (3 miejsca postojowe) -2 

404,6 m2 - plac do ustawienia kontenerów na odpady produkcyjne lub miejsca postojowe (10 szt.) dla 

samochodów dostawczych - 284,2 m2 - plac z płyt ażurowych dla ruchu KR1 - 230,5 m2 - chodniki, 

odboje przy budynku - 1 096,0 m2 10) Ogrodzenie - od strony południowej (od drogi wojewódzkiej 

869) należy wykonać ogrodzenie systemowe typu posesyjnego wys. 1,70 m - 118,00 mb - rozbiórka i 

przełożenie istniejącego ogrodzenia z paneli ogrodowych) - 149,95 mb 3. Wyburzenie istniejącego 

murowanego budynku gospodarczego kolidującego z zaprojektowaną zabudową. Budynek 

gospodarczy 1-kondygnacyjny o wymiarach 36,65 x 10,72 x H = 3,50 do 4,80 m wykonany metodą 

tradycyjną. 4. Rozbiórka szamba znajdującego się na działce 1867/167 oraz transzei na działce 

1867/187. 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.. 

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 z późn. zm.) 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): 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. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.03.2015. 

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 
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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 następującymi osobami: a) (inspektor nadzoru 

inwestorskiego - 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 

póź. zm.). b) (inspektor nadzoru inwestorskiego 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). c) (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 
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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) (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 2010 

r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). e) (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 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 e. - Wymienione w ppkt od a do e 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 z późn. 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 
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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 
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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) (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) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 

III.4.2) tiret 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

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

upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

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

lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony w odpowiednim terminie jak dla 

dokumentów w pkt a. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

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

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

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 

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 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 
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uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub 

sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 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). 

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: 

15.04.2014 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, realizowany 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.. 

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 

 

 


