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1. ZAMAWIAJ ĄCY 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
Tel. 017 8676200, fax 017 8520611 
KRS 0000008207; 
NIP 8130010538 ; REGON 690260330 
 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja  Istotnych Warunków 
Zamówienia powoływana dalej jako SIWZ oznaczona jest znakiem 22/2010/CZP. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyŜej podane oznaczenie. 

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 233 poz.1655 z późniejszymi zmianami) ,  
powoływanej dalej jako „ustawa”. 

 

4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budŜetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 – 2013 , Oś priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka , Działanie I.3 
Wspieranie Innowacji  w ramach Projektu pod nazwą:  
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap.” 
 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na pełnienie funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą „ Rozbudowa 
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT ) – II Etap Budowa 
wodociągu tranzytowego ciśnieniowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, 
Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie”. 
Przedmiot zamówienia nazwany jak wyŜej w dalszej treści SIWZ określany będzie:     
„ Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. 

5.2. Zakres usługi obejmuje: 
Wykonywanie stosownie do przepisów Prawa Budowlanego zadań: 
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( art.25, 26 Prawa Budowlanego );  
- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego ( art. 27 Prawa Budowlanego ). 
 
Wzór umowy wraz załącznikiem do umowy pod nazwą : „ Zakres pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania Rozbudowa Podkarpackiego 
Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT ) – II Etap Budowa wodociągu 
tranzytowego ciśnieniowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina 
Trzebownisko i mieście Rzeszowie” określa załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
CPV – 71520000 -  9 - Usługi nadzoru budowlanego; 
CPV – 71247000 – 1 – Nadzór nad robotami budowlanymi ; 
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CPV – 71521000 – 6 – Usługi nadzorowania placu budowy . 

5.3. Zakres rzeczowy zadania: 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla 
zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych przewidzianej do realizacji 
Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego. 
Roboty budowlane wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 45000000 – 7 ; 
 45111200-0; 45231300-8; 45232150-8; 45232400-6; 45232423-3; 
 45232410-9; 45232221-7; 45315600-4; 45315700-5; 45233140-2; 
 45342000-6;     

5.4. wodociąg ciśnieniowy z rur PE-100 o średnicy 315x18,7 mm o długości 3341,0 m 

5.5. wodociąg ciśnieniowy z rur PE-100 o średnicy 315x28,6 mm o długości 2419,0 m  

5.6. pomiar wody zlokalizowany na granicy miasta Rzeszowa i gminy Trzebownisko 

5.7. pompownia wody kontenerowa o wydajności 70 l/sek 

5.8. kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PE-100  o średnicy 315x18,7 mm z 
odprowadzeniem ścieków  do kolektora o średnicy 800 mm w Rzeszowie w rejonie  
ul. Ornej z podziałem na następujące trasy: 
• trasa od SR1 do pompowni P3 o długości 2152,0 m 
• trasa os SR2 do pompowni P2 o długości 1289,0 m 
• trasa od SR3 do pompowni P1 o długości 3830,0 m 
• przepompownie ścieków sanitarnych P1,P2,P3 o wydajności 63 l/sek kaŜda 
• pomiar ilości odprowadzania ścieków 
• przebudowa przyłącza gazu n/c o średnicy 32 mm o długości 9,0 m. 
• zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P1, linia kablowa nN  

o długości 385,0 m 
• zasilanie elektroenergetyczne przepompowni P2 z istniejącej lini SN 15 kV, linia 

kablowa SN o długości 80 m oraz stacja trafo napowietrzna, transformator olejowy 
15/0,4 kV oraz przyłącz kablowy n/N o długości 20,0 m 

• zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P3 oraz pomiaru zuŜycia 
wody – linia kablowa nN o długości 585,0 m2. 

• zasilanie elektroenergetyczne pomiaru ścieków – linia kablowa nN  o długości 
161,0 m 

• instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P1, P2, P3,  pompowni 
wody, studni pomiarowej ścieków sanitarnych 

• droga dojazdowa do pompowni ścieków P2, kategoria KR-1, długość 89,24 m oraz 
plac manewrowy  o powierzchni 141 m  

• budowa ogrodzenia pompowni ścieków P1, P2 + pompowni wody , P3 oraz 
pomiaru ilości ścieków 

 
6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Nierozerwaln ą część SIWZ stanowi 

dokumentacja projektowa definiująca szczegółowo zakres przedmiotu 
zamówienia: 

6.1.Projekt budowlany: 

6.1.1. TOM I Projekt zagospodarowania terenu 

6.1.2. TOM II Projektowany wodociąg ciśnieniowy tranzytowy wraz z pompownią wody 
oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wraz z przepompowniami ścieków 
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6.1.3. TOM III Projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne 

6.1.4. TOM IV Projektowany dojazd do przepompowni  

6.1.5. TOM V Przebudowa istniejącego przyłącza gazu 

6.1.6. Projekt wykonawczy budowa wodociągu tranzytowego wraz z pompownią  wody 
oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków 

6.2. Projekty wykonawcze: 

6.2.1.Projekt wykonawczy projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne 

6.2.2.Projekt budowlany przebudowy istniejącego przyłącza gazu n/c 32 mm do budynku 
mieszkalnego P. Majochy Anny, Zaczernie nr 309 w związku z budową wodociągu 
ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków realizowanych w ramach Rozbudowy 
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego II Etap Strefa S1-3 Jasionka 

      6.2.3.Projekt wykonawczy instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni wody (4x22 
kW) 

6.2.4. Projekt wykonawczy instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni 
ścieków P1(2x22 kW) 

2.2.1. Projekt wykonawczy instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni 
ścieków P2(2x22 kW) 

2.2.2. Projekt wykonawczy instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni 
ścieków P3(2x13,5 kW) 

2.2.3. Projekt wykonawczy instalacja automatyki i monitoringu dla studni 
pomiarowej ścieków 

2.2.4. Projekt budowlany ogrodzenia przepompowni ścieków P1,P2,P3 oraz komory 
pomiaru ścieków 

6.3. Przedmiary robot: 

6.3.1.Przedmiar SST – WK Budowa wodociągu tranzytowego wraz z pompownią 
wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków 

6.3.2.Przedmiar SST – E Projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne 

6.3.3.Przedmiar SST – E – a, Instalacja automatyki i  monitoringu dla pompowni  
 ścieków P1, P2, P3, Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni wody, 
 instalacja automatyki i monitoringu dla studni pomiarowej ścieków 

      6.3.4.Przedmiar robót, budowa drogi do przepompowni 
6.3.5.Przedmiar robót SST 1- ogrodzenie dla przepompowni P1,P2 + pompownia wody, 
P3, komora pomiaru ścieków 
 
6.4.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 
6.4.1.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
SST-WK 

• SST-WK1 Wodociąg tranzytowy wraz z pompownią wody 
• SST-WK2 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wraz z pompownią ścieków 

6.4.2.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST – E, Projektowane sieci i urządzenia 
 elektroenergetyczne 
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6.4.3.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST – E - a, Instalacja automatyki  i 
 monitoringu  
6.4.4.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST- D, Budowa drogi do przepompowni   
6.4.5.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST – 1, Wykonanie ogrodzenia      
 przepompowni ścieków P1,P2 +  przepompownia wody, P3 oraz komory pomiaru 
 ścieków   
6.4.6.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
 STO, Wymagania Ogólne 
 

7. INFORMACJA O OFERTACH CZ ĘŚCIOWYCH   
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH      
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH (Art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)    
Zamawiający nie  dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.     

9. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.    

10. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

• Nadzór nad robotami – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
11. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU JAKIE MUSZ Ą SPEŁNIAĆ 

WYKONAWCY 
11.1.Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy  o udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
11.1.1.- posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi ;  
11.1.2.      - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia ;  
11.1.3.     - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia ;  
11.1.4.  – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia ;  
11.2.Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy , 
którzy wykaŜą:  

      11.2.1.W zakresie warunku określonego w pkt. 11.1.1: 
-wykaŜą spełnienie warunków dotyczących dysponowaniem minimum 1 osobą w kaŜdej 
wymienionej specjalności ( oddzielnie lub łącznie ) tj. w branŜach:  
- inspektor nadzoru  w zakresie kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej oraz sieci gazu 
ziemnego ; 
- inspektor nadzoru dla przepompowni ścieków sanitarnych i pompowni wody ; 
- inspektor nadzoru w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych; 
- inspektor nadzoru w zakresie robót drogowych ; 
- inspektor nadzoru w zakresie budowlanym. 

 
11.2.2.W zakresie warunku określonego w pkt. 11.1.2: 

- wykaŜą , iŜ  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
wykonali usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartościom , których przedmiotem 
było: 
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 a/  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla minimum 2 zakończonych inwestycji z 
  zakresu budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , i / lub deszczowej 
łącznie o wartości minimum 2 000 000 PLN; 
 b/  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy jednej przepompowni ścieków o 
wydajności nie mniejszej niŜ 50m3/h i jednej przepompowni wody o wydajności nie 
mniejszej niŜ 15m3/h; 
 c/  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy 2 linii kablowych 
elektroenergetycznych Sn 15 kV o długości nie mniejszej niŜ 300 mb kaŜda oraz 2 stacji 
transformatorowych napowietrznych 15/0,4 kV ; 

11.2.3.W zakresie warunku określonego w pkt. 11.1.3: 
− wykaŜą spełnienie warunków dotyczących średniorocznego zatrudnienia w okresie 

ostatnich  trzech  lat przed upływem  terminu złoŜenia oferty, a w przypadku gdy 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.    
  

Wykonawca musi wykazać średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 12 osób w 
kaŜdym z podanych lat,  na  podstawie umowy o pracę. 

− wykaŜą spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia poprzez złoŜenie wykazu osób , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności posiadających 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie 
niezbędnym do wykonania zamówienia w tym: 

 a/  InŜynier Koordynator – Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru  
  Inwestorskiego  posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
  funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności sieci i  instalacji  
  wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  doświadczenie w kierowaniu robotami 
  lub nadzorowaniu co najmniej dwóch inwestycji zrealizowanych w ciągu 
  ostatnich trzech lat o wartości minimum 1 000 000 PLN kaŜda z  zakresu sieci 
  wodociągowej i jednej inwestycji z zakresu kanalizacji sanitarnej i / lub  
  deszczowej o wartości 2 000 000 PLN – 1 osoba; 

 b/  Inspektor Nadzoru  w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz 
  sieci gazu ziemnego posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
  funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności sieci i  instalacji wod-
  kan  i gazu oraz doświadczenie przy nadzorowaniu budów w ciągu ostatnich 
  trzech  lat jednej sieci wodociągowej o wartości 1 000 000 PLN, jednej sieci 
  kanalizacji sanitarnej i / lub deszczowej o wartości 1 500 000 PLN – 1 osoba; 

 c/  Inspektor Nadzoru dla realizacji przepompowni ścieków i pompowni wody, 
  posiadający uprawnienia  do wykonywania samodzielnych  funkcji w  
  budownictwie bez ograniczeń  w specjalności sieci i instalacji wod-kan  oraz  
  doświadczenie przy nadzorowaniu budów  w ciągu ostatnich trzech lat jednej 
  pompowni ścieków o wydajności nie mniejszej niŜ 50m3/h oraz pompowni 
  wody o wydajności nie mniejszej niŜ 15m3/h – 1 osoba; 

 d/  Inspektor Nadzoru w specjalności sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych  
  posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w  
  budownictwie bez ograniczeń  oraz posiadający  doświadczenie   
  zawodowe przy nadzorowaniu budów  w ciągu ostatnich trzech lat  2 linii 
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  kablowych SN 15 kV  o długości 300 m  kaŜda oraz 2 stacji trafo 15/0,4 kV: - 
  1 osoba; 

 e/  Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej posiadający  uprawnienia do  
  wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub z 
  ograniczeniami oraz posiadający doświadczenie przy nadzorowaniu budowy 
  dróg minimum KR – 2 o długości minimum 300 m. – 1 osoba. 

 f/  Inspektor Nadzoru w specjalności budowlanej posiadający uprawnienia do
  wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub  
  z ograniczeniami:- 1 osoba .     
  

W/w wymienione osoby muszą posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji  w budownictwie, potwierdzenie członkostwa w 
odpowiednich izbach samorządu zawodowego. 
 
11.2.4.W zakresie warunku określonego w pkt. 11.1.4: 

− wykaŜą spełnienie warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej oraz wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową poprzez przedłoŜenie : 

a / Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , Ŝe 
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 
 prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
 ubezpieczenia na minimum  100 000,00 zł. 

b / Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej,  w których wykonawca 
 posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych  lub 
 zdolność kredytową wykonawcy w wysokości  100 000,00 zł, wystawioną nie 
 wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu złoŜenia ofert. 

11.3.Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , 
 osobach zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach 
 finansowych innych podmiotów , niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z 
 nim stosunków . 
11.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
 postępowaniu  , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
 publicznych wykonawca dołączy do oferty  następujące dokumenty:  
11.4.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
 art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2.1. do SIWZ. 
11.4.2. Wykaz wykonanych usług – doświadczenie zawodowe wg zał. nr 4 do SIWZ. 
11.4.3. Informacja na temat średniorocznego zatrudnienia -  wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

      11.4.4.Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie z informacjami o kwalifikacjach     
 niezbędnych do wykonania zamówienia –według załącznika nr 5 do SIWZ. 
11.4.5. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach i dokumentach dla osób wykonujących 
 przedmiot zamówienia - wg załącznika nr 6 do SIWZ. 
11.4.6.Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej . 
11.4.7.Informację o wysokości posiadanych środków finansowych lub potwierdzającą 
 zdolność kredytową. 
11.5. JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków , o których mowa w art.22.ust.1 
 ustawy , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 
 ust.2 b ustawy , a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia , 
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zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 11.4.1 do 11.4.7 SIWZ.  
 

12. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
WYKONAWCY Z POST ĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W 
OKOLICZNO ŚCIACH ,O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.1 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH , WYKONAWCA SKŁADAJ ĄCY 
OFERTĘ PRZEDSTAWI  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :       

12.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 
 Prawo zamówień publicznych – wg zał. nr 2.2. do SIWZ. 

12.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru ,  jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
 rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
 pkt 2 ustawy ,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
 składania  ofert.    

12.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
 potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
 zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
 właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
 terminu złoŜenia oferty.    

12.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub 
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 
 zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
 potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
 właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
 złoŜenia oferty. 

   W przypadku spółek cywilnych do oferty naleŜ dołączyć zaświadczenie z Urzędu    
 Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kaŜdego ze wspólników 
 oddzielnie. 

12.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
 ust.1 pkt. 4 do 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem 
 złoŜenia oferty.   

12.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
 złoŜenia oferty.   
12.7. JeŜeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby  
 o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają 
 miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w 
 odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
 administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
 określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
 przed terminem złoŜenia oferty, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania 
 tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem 
 zawierającym oświadczenie przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
 zamieszkania tych osób.   
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12.8. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
 Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w punkcie 12.2. do 
12.4  włącznie oraz  12.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
 ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  
d) zamiast dokumentu ,  o którym mowa w punkcie 12.5 – wykonawca składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy.  
Dokumenty , o których mowa w punkcie 12.8.1. podpunkt a, c oraz d powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu złoŜenia oferty. 
Dokument o którym mowa w pkt. 12.8.1. podpunkt b powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu złoŜenia oferty. 

12.9. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma 
 siedzibę lub miejscu zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których 
 mowa w pkt. 12.2. do 12.6. zastępuje się je dokumentem zawierającym 
 oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , 
 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
 odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym Wykonawca  ma 
 siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 12.10.Dokumenty składane są przez wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
 za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
 postępowaniu składane jest w oryginale według załącznika 2.1. 
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
12.11. Oświadczenia wymienione w zał. 2.1. i 2.2. do SIWZ winny być złoŜone w imieniu 
 wszystkich wykonawców; 
12.12.Dokumenty wymienione w pkt.12.2.do 12.6.winny być złoŜone przez kaŜdego 
 wykonawcę. 
12.13. Dokumenty wymienione w pkt.11.4.2 do 11.4.7 winny być złoŜone wspólnie przez 
 wszystkich wykonawców – tzn. dokumentować spełnienie warunków łącznie przez 
 wykonawców. 
12.14. 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 – pełnomocnictwo naleŜy dołączyć do oferty. 
12.15. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu 
 przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów przy uwzględnieniu dat ich 
 sporządzenia oraz wymaganej treści, na zasadzie spełnia/nie spełnia warunków 
 udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

13. PODWYKONAWSTWO   
Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia podwykonawcom wykonania części 
zamówienia, lecz nie więcej niŜ 30% wartości ogółem objętych zamówieniem.  
Wykonawca wskaŜe w ofercie części zamówienia , które powierzy podwykonawcom.   
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14.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT     

14.1.Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedna ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. Oferta winna być kompletna, tj. zawierać wypełniony 
formularz „Oferta” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie 
wymagane załączniki. Dodatkowym załącznikom (np. pełnomocnictwo dla tzw. Lidera 
Konsorcjum) naleŜy nadać kolejne nr od 13.    
Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian we wzorach wymaganych formularzy i 
załączników. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.   

14.2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a kaŜdy dokument składający się na 
 ofertę musi być czytelny.     

14.3.KaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub 
 parafowana  przez Wykonawcę. KaŜda poprawka lub zmiana w treści ofert musi być 
 parafowana przez Wykonawcę i opatrzona datą jej dokonania.   

14.4.Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym (zabezpieczonym) opakowaniu opisanym: 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
35 – 959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą:  Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo 
Technologicznego (PPNT) – II Etap Budowa wodociągu ciśnieniowego – tranzytowego 
wraz z pompowniami wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka Gmina Trzebownisko i w mieście 
Rzeszowie.” 
 

Znak postępowania 22/2010/CZP 
Nie otwierać przed dniem 8.06.2010 r. godz. 10.30 

 
14.5.Koszty związane ze złoŜeniem oferty oraz zapoznaniem się z przedmiotem 
zamówienia, w tym przeprowadzeniem wizji lokalnej, ponosi Wykonawca. 
14.6.Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
14.7.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać     
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako zgoda na 
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania 
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

15 SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ ORAZ INFORMACJE NA TEMAT 
POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI    

15.1.SIWZ moŜna pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: WWW.rarr.rzeszow.pl  
 lub  w pok. 312,    od poniedziałku do piątku od godz. 900 - 1400.   

−−−− osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy,     

−−−− przesyłką pocztową „za pobraniem” – po uprzednim przesłaniu zamówienia  
na adres Zamawiającego.   
Opłata za dokumentację projektową wynosi: 2 500 ( słownie: dwa tysiące pięćset ) zł 
netto co stanowi 3 660 ( słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt ) zł brutto , na 
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podstawie wystawionej faktury VAT. 
Przy odbiorze osobistym opłata w kasie Zamawiającego.    
Przy przesyłce pocztowej – opłata „za pobraniem”.   

15.2.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
 informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.  

15.3.Numery telefonów, faksu  Zamawiającego zostały podane poniŜej oraz w punkcie  
 nr 1 niniejszej specyfikacji.  

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
W zakresie proceduralnym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami 
są:      

      Tomasz Soliński  tel. 017 8676 238 
      BoŜena Gajoch tel. 017 8676 239 

 
W zakresie merytorycznym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami 
są: 

      Barbara Kostyra tel. 017 8676 206 
      ElŜbieta Jarosz  tel. 017 8676 254 
 

15.4.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
 istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
 niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 
 pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
 upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie 
 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął w terminie późniejszym 
 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
 pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie 
 wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.   
15.5.Treść pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
 przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
 zapytania, oraz zamieszcza  na stronie internetowej, na której została udostępniona 
 specyfikacja.  

16.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY     

16.1.Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia 
 ryczałtowego.     

16.2.Cena oferty zostanie wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej 
w pkt. 6 SIWZ oraz obowiązków i czynności wynikających z nadzorowania wykonania 
robót budowlanych w relacji do wyŜej wymienionej dokumentacji projektowej. 

16.3.Cena oferty winna obejmować całkowity koszt  wykonania przedmiotu zamówienia , 
 to jest musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej  

16.4.Cena musi być wyraŜona w PLN. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między   
 Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.   
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16.5.Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianom przez okres 
 obowiązywania umowy. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.  

17.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM     
17.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 500 PLN 
(słownie złotych: siedem   tysięcy  pięćset zł) przed upływem terminu składania ofert. 
17.2.Wykonawcy mogą wnosić wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

− pieniądzu ; 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym ; 

− gwarancjach bankowych ; 
− gwarancjach ubezpieczeniowych ; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109,poz.1158, z późn. zm.).  

17.3.W treści wadium składanego w formie innej niŜ pieniądz muszą być yszczególnione 
okoliczności, w jakich Zamawiający moŜe zatrzymać wadium wraz z odsetkami. 

Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeŜeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw; 
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeŜeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.    

17.4.Z powyŜszego dokumentu powinno ponad to wynikać jednoznacznie, gwarantowanie 
 wypłaty naleŜności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie.    
17.5.Wadium  powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty 
 składania ofert.    
17.6.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uwaŜa się za 
 wniesione prawidłowo.   
17.7.Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
 Zamawiającego. 

RAIFFEISEN BANK POLSKA 
Oddział Rzeszów 

04 1750 1224 0000 0000 0115 4362 
 

Za datę wniesienia wadium uwaŜa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. 
datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy 
Zamawiającego. 
 
17.8.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złoŜone w 
 oryginale w pok. 312.     
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17.9.Dokument potwierdzający wniesienie wadium naleŜy złoŜyć w siedzibie 
 Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie przy ulicy Szopena 
 51 w Rzeszowie w pok. Nr  312 , a jego kserokopię dołączyć do oferty.   

       17.10.Zwrot wadium. 
 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom  niezwłocznie po wyborze 
 oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, 
 którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień 
 art. 46  ustawy Prawo zamówień publicznych.   

18. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Rzeszowie, ul. Szopena 51 w Rzeszowie w pok. nr 312 , w terminie do 8.06.2010r.do 
godz.10,00. 

19. TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.    

20. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA  OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.06.2010 r. o godz. 10.30  siedzibie Rzeszowskiej Agencji  
Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, w pokoju  315. 
Otwarcie jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   
 

KRYTERIA OCENY OFERTY   

21.1.Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.   

21.2.Maksymalną ocenę P=100 pkt. Otrzymuje oferta z najniŜszą ceną brutto wykazaną w         
ofercie.    

21.3.Pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną wg 
wzoru: 

    Cena oferty o najniŜszej cenie brutto podlegającej ocenie 
P= ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt. 
    Cena brutto oferty badanej 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.      
 

21.4.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów.    
21.5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert. 

 

22.ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

22.1.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy , który złoŜy najkorzystniejszą ofertę 
 zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy i ustala je w wysokości 9 % ceny 
 całkowitej brutto podanej w ofercie. 

22.2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
 umowy najpóźniej w chwili zawarcia umowy w jednej lub kilku formach, o których 
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 mowa w pkt. 17.2. SIWZ, przy odpowiednim zastosowaniu pkt.17.2 oraz pkt.17.4. 
 SIWZ. 
22.3.Zamawiający nie wyraŜa zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z 
 naleŜności za częściowo wykonaną usługę. 

22.4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 
 zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych , przy czym 
 zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie pienięŜnej nastąpi z 
 doliczonymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym 
 było ono przechowywane oraz z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku oraz 
 prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru 
 Inwestorskiego .  

23.WZÓR UMOWY 
       23.1.Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach 
 określonych w SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

23.2.Zamawiający na podstawie art.144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych , 
 przewiduje moŜliwość zmiany zawartej umowy w przypadku :  

a) konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w 
§ 8 ust.1 i 2 nowymi osobami ; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie 
przez nową osobę kwalifikacji nie niŜszych niŜ kwalifikacje osoby wymienionej w 
umowie. 

b) Zmiany terminu realizacji robót budowlanych , nad którymi sprawowany jest 
nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Zmiana ta zostanie wprowadzona w 
przypadku wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych. 

       23.3.Szczegółówe zasady wprowadzania zmian umowy zostały zawarte w projekcie 
 umowy. 

 
24.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH , JAKICH NALE śY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   

24.1.O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
 ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej 
 Zamawiającego.    
24.2.Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana , zobowiązany jest do zawarcia 
 umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ oraz 
 formularzu oferty. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
 się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
 pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.    
24.3.JeŜeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
 zostanie wybrana, Zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy w sprawie 
 zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

  Umowa ta (umowa konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie 
 celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne 
 podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących 
 wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu 
 zamówienia, zobowiązanie o braku moŜliwości rozwiązania zawartej umowy oraz 
dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.  

24.4.Wykonawca , prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji 
 działalności gospodarczej , którego oferta zostanie wybrana , zobowiązany będzie 
 przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złoŜenia 
 Zamawiającemu odpisu z ewidencji działalności gospodarczej.    
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24.5.Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym 
 ustaleniu dokładnego terminu.   
24.6.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoŜy u  
Zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy.     

 
25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu ,a takŜe 
innemu podmiotowi ,jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę , o której 
mowa w art.154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień 
publicznych - „Środki ochrony prawnej”.  

 
26. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZ Ą SIWZ REGULUJE USTAWA - 
 PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

 
 
 
ZAŁ ĄCZNIKI: 
 
1. Oferta – (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – ( wg załącznika nr 

2.1. do SIWZ) 
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – ( wg załącznika nr 2.2. 

do SIWZ) 
4. Informacja na temat średniorocznego zatrudnienia pracowników – ( wg załącznika nr 

3 do SIWZ) 
5. Doświadczenie zawodowe - wykaz pełnionych w okresie ostatnich trzech lat 

nadzorów inwestorskich – ( wg załącznika nr 4 do SIWZ) 
6. Potencjał kadrowy - wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie z informacjami 

niezbędnymi do wykonania zamówienia - ( wg załącznika nr 5 do SIWZ)    
7. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach i dokumentach dla osób wykonujących 

przedmiot zamówienia – (wg załącznika nr 6)  
8. Umowa – ( wg załącznika nr 7 do SIWZ) 
9. Dokumentacja projektowa określona w pkt. 6 SIWZ.  
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Załącznik nr 2.1. do SIWZ  
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(zgodnie z art. 22 ust. 1ustawy) 
 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 
 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  zadania pod nazwą: 

„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT) – II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości 
Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie.” 

 

oświadczamy, Ŝe: 

 

1. posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności  
 w  zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia; 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie  

3. dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
 zamówienia; 

 

 

 

 

__________________ dnia ------------------------------- roku 

 

___________________________ 

                             (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2. do SIWZ 
    

 
 
 
 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE 

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania   
(zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy) 

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 
 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  zadania pod nazwą: 

„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT) – II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości 
Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie.” 

 

oświadczamy, Ŝe: 

 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
określonym w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , na realizację zadania 
określonego jw. 

 

 

 

__________________ dnia ------------------------------- roku 

 

___________________________ 

                             (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 

 
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie z informacjami o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia 

 
 

Prowadzone nadzory w ostatnich trzech latach 
 

IMIE 
I NAZWISKO 

 
Proponowana funkcja w realizacji 

zamówienia 

Doświadczenie 
zawodowe w 

pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru 

Nazwa inwestycji Inwestor Wartość 
nadzorowanych robót 

 Kierownik Zespołu Inspektorów  
Nadzoru Inwestorskiego  
InŜynier Koordynator 

    

 Inspektor Nadzoru branŜy 
wodociągowo – kanalizacyjnej i 
sieci gazu ziemnego 

    

 Inspektor Nadzoru branŜy 
instalacji sanitarnych 
dla pompowni ścieków i 
pompowni wody 

    

 Inspektor Nadzoru branŜy 
drogowej 

    

 Inspektor Nadzoru branŜy 
elektrycznej 

    

 Inspektor Nadzoru branŜy 
budowlanej 

    

 

__________________ dnia                                        roku                                                                                                                                                                                                       
                                                   ___________________________ 

                                                                            (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 
 

 
 
 

Wykaz pełnionych w okresie ostatnich trzech lat nadzorów inwestorskich 
 

Terminy realizacji robót Lp. Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot 
nadzoru: 
nazwa 

zadania i 
miejsce 

realizacji 
robót 

Wartość 
zadania 

Nadzorowane 
branŜe rozpoczęcie zakończenie 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 
 
 

__________________ dnia                                        roku 

                                                                                                                                                                                                 
       ___________________________ 

                                                                                   
        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
INFORMACJA  

NA TEMAT ŚREDNIOROCZNEGO 
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW  

 
 

 
    

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 
 pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego dla  zadania pod nazwą: 

„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT) – II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości 
Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie.” 

 
 
OŚWIADCZAM, śE: 
 
 
 
 
W okresie kaŜdego z ostatnich 3 lat* przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników, w tym następującą 
liczbę personelu kierowniczego: 
 
 

Lp. Rok Całkowita liczba 
zatrudnionych 

Liczba personelu 
kierowniczego 

1    
2    
3    
* Uwaga: W przypadku, gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
 
 
 

__________________ dnia                                        roku 

                                                                                                                                                                                                 
       ___________________________ 

                                                                                   
        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

…………………………………. 
            miejscowość, data 
 

OFERTA 
 
DANE WYKONAWCY: 
 
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY:……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej: …………………………………… 
Strona internetowa: …………………………………………….. 
Numer telefonu: ………………………………………………... 
Numer faksu: …………………………………………………… 
Numer REGON: ……………………………………………….. 
Numer NIP: ……………………………………………………. 
 
Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pod nazwą: 
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II Etap, Budowa 
wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i 
mieście Rzeszowie.” Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
SIWZ  : 
 
Za cenę w wysokości: 
Netto …………………………………….zł 
Słownie: ………………………………………………………………………….złotych 
 
Brutto: …………………………………..zł 
Słownie: ………………………………………………………………………….złotych 
 
PowyŜsza cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości …..%. 

1. Oświadczamy, Ŝe cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: ……………………. 
3. Wadium w kwocie ……………. PLN zostało wniesione – wpłacone w 

formie……………………………………………………………….. 
Wadium prosimy zwrócić na konto w ………………………………………………… 
Nr ……………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do ………..dni licząc od terminu 
składania ofert. 

5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte. 
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6. Oświadczamy, Ŝe wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 
zarządzanego przez: 

....................................................................................................................................................... 
     (nazwa lidera) 
 
Potwierdzamy, Ŝe nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
postępowania. 
 

8. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………stron ponumerowanych, 
zszytych i parafowanych przez Wykonawcę. 

9. Zastrzegamy nie udostępnianie innym uczestnikom postępowania następujących 
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
a)……………………………………. 
b)……………………………………. 
c)……………………………………. 
 
 
ZAKRES DLA POWYKONAWCÓW : 

 10.(Nie zamierzam(y) powierzać Ŝadnej części niniejszego Zamówienia   
 Podwykonawcom) / (Następującą część niniejszego zamówienia zamierzam(y)  
 powierzyć Podwykonawcom). 
 
 

Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy wraz z opisem zlecanych zadań 
  
  
 
 
1. PODPIS(Y) 

 
 
 
 
L
p 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upowaŜnionej 

(ych) do podpisa- 
nia niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawców 

Podpisy  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 

Miejscowość 
i data 

      
      

 
 

 
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY, STANOWIĄCYMI JEJ INTEGRALNĄ 
CZĘŚĆ SĄ:   
 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;   
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2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania ; 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru ; 
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy;    
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy;    
6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego;   

7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
  w których Wykonawca posiada rachunek;    

8. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w 
tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia;    

9. Wykaz pełnionych w okresie ostatnich trzech lat nadzorów inwestorskich - 
doświadczenie zawodowe;    

10. Informacja na temat  wielkości średniorocznego zatrudnienia;  
11. Potencjał kadrowy wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie z informacjami o 

kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zadania;   
12. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach i dokumentach dla osób wykonujących 

przedmiot zamówienia ; 
13. Wzór umowy zaakceptowany przez Wykonawcę. 

 

__________________ dnia                                        roku 

 

___________________________ 

           (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE  

o wymaganych uprawnieniach i dokumentach dla osób 
wykonujących przedmiot zamówienia 

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą.: 
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków” oświadczam/my, Ŝe osoby 
wymienione  w załączniku nr 5 do oferty, które uczestniczyć będą w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane odpowiednio do posiadanych funkcji i czynności: 

1. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
2. zaświadczenia o przynaleŜności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa,                                                            

      3.   świadectwo SEP  
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia                                        roku 

 

___________________________ 

                             (podpis Wykonawcy) 
 

 


