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Znak sprawy:  ZP 55/2020/PPNT  

 
 
 

Zamawiający: 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

 
 
 
 
 
 
 

Jednolity tekst  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 
 
 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
„Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”. 

 
Pełna nazwa zadania:  
Budowa budynku biurowo-usługowego – Podkarpackiego Parku Biznesowego - wraz z instalacjami 
wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną) oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
energii elektrycznej, instalacji teletechnicznej, zewnętrzną instalacją oświetleniową i miejscami postojowymi oraz 
przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej w Jasionce wraz z dostawą wyposażenia części 
gastronomicznej budynku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jednolity tekst specyfikacji zatwierdzono w dniu 22  marca 2021 r. 
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Postanowienia Ogólne 
 
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 
 
Wykonawca: 
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega 
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
SIWZ: 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamówienie: 
Zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III SIWZ, oznaczone znakiem: 
ZP 55/2020/PPNT. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie zamówienia. 
 
Pzp: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
 
Sprawy nieuregulowane niniejszą SIWZ reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.  
 
 
 
Rozdział  I. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Nazwa: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 
Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
Inne informacje: 
KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330 
Kapitał zakładowy w wysokości 27 581 000,00 zł pokryty w całości 
Telefon nr:  tel kom 793 114 011,  (017) 86 76 240,  (017) 86 76 200 
Strona internetowa zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl  
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl  
 
 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Pzp”.  

2. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.  
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, 

czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. (art. 24aa Pzp).  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało:  
- opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
- zamieszczone na stronie internetowej RARR S.A.  www.rarr.rzeszow.pl.  

 
 
 
 

http://www.rarr.rzeszow.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl/
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Rozdział  III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
III.1. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane.  
 
III.2. Nazwa:  
Budowa budynku biurowo-usługowego – Podkarpackiego Parku Biznesowego - wraz z instalacjami 
wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną) oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
energii elektrycznej, instalacji teletechnicznej, zewnętrzną instalacją oświetleniową i miejscami postojowymi oraz 
przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej w Jasionce wraz z dostawą wyposażenia części 
gastronomicznej budynku. 
 
Przedmiot zamówienia, w dalszej części SIWZ, zwany będzie „Budowa Podkarpackiego Parku 
Biznesowego”.  
 
 
III.3. Źródło finansowania:  
Projekt pod nazwą „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego” realizowany będzie w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie I.3. Promowanie 
przedsiębiorczości.  
 
 
III.4.  Ogólny zakres robót 
 
Inwestycja, polegać będzie na budowie budynku biurowo-usługowego, czterokondygnacyjnego, 
niepodpiwniczonego o konstrukcji szkieletowej – żelbetowej, o powierzchni całkowitej około 2.700,00 m2. Ściany 
zewnętrzne i kolankowe – murowane. Stropy o konstrukcji płytowej, żelbetowej. Termoizolacja budynku (ściany 
zewnętrzne i stropodach) wykonana będzie z wełny mineralnej. Budynek wyposażony będzie w windę osobową.  
Na parterze budynku, obok pomieszczeń przeznaczonych dla Zarządzającego, usytuowane będą dwa lokale 
usługowe: sklep (o pow. około 226,00 m2) oraz gastronomia (około 250,00 m2). Powierzchnia przeznaczona pod 
handel – wykonana będzie w stanie surowym – deweloperskim, zaś część gastronomiczna – oddana będzie do 
użytku w stanie wykończonym (w zakres inwestycji wchodzi również montaż wyposażenia stałego i ruchomego 
kuchni). 
Budynek będzie posiadał wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjna, elektryczną, teletechniczną, 
gazową, wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz centralnego ogrzewania. Będzie wyposażony we własną 
serwerownię i będzie posiadał własna kotłownię na paliwo gazowe (kotły – 3 szt., o łącznej mocy 240 kW).  
Budynek posiadał będzie przyłącza: wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
elektroenergetyczny, teletechniczny i gazowy. Z uwagi na ograniczenia w przepustowości kanalizacji deszczowej, 
zaprojektowano zbiornik retencyjny, którego realizacja również objęta będzie niniejszą umową. 
Przed budynkiem zaprojektowano parking na około 70 miejsc, z placem manewrowym i zjazdem na drogę 
wewnętrzną.  
Całość zabudowy uzupełnia wiata śmietnikowa, mała architektura (w tym stojaki na rowery), bankomat 
(usytuowany przed budynkiem) oraz paczkomat (usytuowany obok parkingu). 
Budynek spełniał będzie warunki zawarte w standardach, jakie muszą spełniać budynki w zakresie dostosowania 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykraczające poza wytyczne opisane w warunkach jakie muszą 
spełniać budynki i ich usytuowanie). 
 
Minimalny wymagany okres gwarancji 5 lat.  
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:  
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz i załącznik nr 8 do siwz - spis 
dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się na końcu siwz.  
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych) niż podane 
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji. Wszelkie nazwy własne podane w siwz należy traktować jako przykładowe.  
 
kody CPV   
kod główny  -  45000000-7 – Roboty budowlane 
kody dodatkowe – 39314000-6 wyposażenie części gastronomicznej 
 
 
III.5.   
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.  
Zamawiający nie dopuszcza składania 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.  
 
III.6. Osoba sporządzająca i odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia: Tadeusz Siemek.  
 
 
 
Rozdział  IV. Termin wykonania zamówienia  
 
Do 31 maja  2022 r.  
w tym:  
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie 

przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy do 15 maja 2022 roku.  

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - 
pozwolenia na użytkowanie do 31 maja 2022 r.  

c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do 31 maja 2022 
roku.  

 
 
 
Rozdział  V. Warunki udziału w postępowaniu  
 
V.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4 
ustawy Pzp,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego dotyczące zdolności 
zawodowej.  

 
 

V.2. W tym postępowaniu zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz żąda od wykonawcy 
środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy 
zdolności.  
 
 
V.3. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.  
 
V.3.1) (doświadczenie wykonawcy):  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
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Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu budynku kubaturowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 10.000,00 m3 (słownie: dziesięć tysięcy metrów sześciennych).  
 
 
V.3.2.) (dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia): 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami:  
 
a) (kierownik budowy) co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):  

- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku 
wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych 
państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1333 ze zm.).  

 
b) (kierownik robót – branża sanitarna) co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):  

- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). 
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych 
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).  

 
c) (kierownik robót – branża elektryczna i energetyczna) co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach 

(łącznie):  
- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi 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 2020 r., poz. 1333 ze 
zm.).  

 
d) (kierownik robót – branży drogowej) co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):  

- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 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 2020 r., poz. 1333 ze zm.).  

 
UWAGA:  
- Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z funkcji wymienionych ppkt od 

a do d.  
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- 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 2020 r., poz. 1333 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 2020 r., poz. 1333 ze zm.).  

 
V.4.)  Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).  
 
 
 
Rozdział VI. Podstawy wykluczenia:  
 
VI.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
VI.2. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp  
 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
Zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z  postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wykluczy wykonawcę:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a  

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania.  

 
VI.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
Podstawa prawna:  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).  
 
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
VII.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności zawodowej zamawiający żąda:  

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą.  
 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;  
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 Pzp.  

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 Pzp.  

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 Pzp.  

 
 
VII.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia: 

1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.  
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu.  

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 
 
VII.3. Informacje o sposobie przygotowania oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII.1 i VII.2:  
1. Oświadczenia wymienione w pkt VII.1 i VII.2 siwz składa się w oryginale.  
2. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Pzp wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp i które jest dołączane do oferty.  

3. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca za zasadach określonych w art. 22a oraz dotyczące podwykonawców ustawy Pzp składa się 
w oryginale.  

4. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.  

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 
o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie 
przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.  

8. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości.  
 
 
VII.4. art. 22a Pzp – Zasoby innych podmiotów.  
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.  

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT
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W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa 
w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.  
 
 
VII.5. Oferta wspólna:  
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.  
 
 
VII.6. Spółka cywilna  
Przedsiębiorcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień 
publicznych traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Obowiązkiem 
wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 23 ust. 2 Pzp. jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt udzielenia pełnomocnictwa nie musi wynikać 
z dokumentu o nazwie pełnomocnictwo. Takie umocowanie może być zawarte również w innym dokumencie 
np. w umowie spółki cywilnej.  
Ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników spółki cywilnej skutkuje obowiązkiem składania 
następujących dokumentów:  
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składają wspólnie przedsiębiorcy (wspólnicy 

spółki cywilnej),  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - składa oddzielnie każdy ze wspólników,  
- oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - składa oddzielnie każdy ze wspólników,  
W/w oświadczenia muszą być złożone, przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.  
 
 
VII.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.  
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Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami 
 
VIII.1. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do 

zamawiającego:  
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania miała dopisek: 
„Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr ZP 55/2020/PPNT na wykonanie zamówienia pn:  
Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”  

 
VIII.2. Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami:  

a) pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca) na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na adres: 
zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl  

 
VIII.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
VIII.4. Forma przekazywania dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) nie dotyczy: 

oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ.  
 
VIII.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (e-mail).  
 
VIII.6. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.  
 
VIII.7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 
VIII.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. VIII.7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 
VIII.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 

VIII.7.  
 
VIII.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

 
VIII.11. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
VIII.12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej.  

mailto:zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
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VIII.13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

W sprawach dot. procedury: Anna Lech  w godz. 9.00 - 14.00   
W sprawach dot. opisu przedmiotu zamówienia:  Tadeusz Siemek    w godz. 9.00 - 14.00.  

 
 
 

Rozdział IX.  Wymagania dotyczące wadium 
 
IX.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium 

w wysokości:  200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).  
IX.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
IX.3. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę wykonawcy przez cały okres związania ofertą.  
IX.4. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których 

mowa w pkt IX.5. ppkt a) do e).  
IX.5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
110). 

IX.6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem 
składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania wskazanego rachunku 
bankowego, tj. termin faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy 
zamawiającego. 

IX.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  mBank S.A. o numerze: 
81 1140 1225 0000 3498 3600 1043  z dopiskiem: „Wadium przetarg ZP 55/2020/PPNT”. 

IX.8. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na 
który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 

IX.9. Wadium w formie niepieniężnej, o której mowa w pkt IX.5 ppkt b-e, powinno być wniesione w oryginale 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w pkt w pkt IX.5 ppkt b-e  należy 
w oryginale złożyć w sekretariacie  RARR S.A. pokój nr 317 w siedzibie RARR S.A. w Rzeszowie przy 
ul. Szopena 51 przed upływem terminu składania ofert.  

IX.10. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, 
w jakich zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać 
sytuacje określone: 

1) w art. 46 ust. 4a Pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 
3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) w art. 46 ust. 5 Pzp, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
IX.11. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być klauzule zapłaty sumy wadialnej na 

rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.  
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IX.12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp. 

IX.13. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia 
się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.  

 
 
 
Rozdział  X. Termin związania ofertą 
 
X.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
X.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
X.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.  

X.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 
 
Rozdział  XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
XI.1. Oferta musi zawierać następujące elementy: 

1) Prawidłowo wypełnione formularze ofertowe, Załącznik nr 1 i nr 2 do siwz - w tym:  
a) w załączniku nr 1 do siwz (Formularz ofertowy) należy podać:   

- wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienia w całości. Wynagrodzenie podać w PLN.  
- okres gwarancji. Okres gwarancji należy podać w latach. Minimalny wymagany okres 

gwarancji 5 lat. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do punktacji 10 lat. W przypadku gdy 
wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do punktacji przyjęty zostanie 
okres gwarancji 10 lat.  

b) w załączniku nr 2 do siwz (Zestawienie rodzajowe kosztów) należy podać wynagrodzenie brutto 
za poszczególne części zamówienia zgodnie z tabelą. Należy wypełnić każdą (z wyjątkiem 
pozycji nr 38 przyłącz gazowy) pozycję w tabeli. Numery pozycji oznaczono cyframi arabskimi.  
Należy wypełnić każdy rozdział z tabeli, numery rozdziałów oznaczono cyframi rzymskimi. 
W tabeli należy podać również cenę za rozdział VII - Wyposażenie części gastronomicznej – 
stałe i za rozdział VIII - Wyposażenie części gastronomicznej – ruchome. Cena za rozdział I 
stan zerowy nie więcej niż 7,00 % wartości robót budowlanych, cena za rozdział II stan surowy 
nie więcej niż 27,00 % wartości robót budowlanych, cena za rozdział III stan wykończeniowy nie 
więcej niż 38,00 % wartości robót budowlanych. Pozycje od 1 do 42 (czyli rozdziały I – VI) 
obejmują roboty budowlane. W pozycji 43 wpisać sumę wartości robót budowanych. Cena 
ofertowa to suma za wszystkie rozdziały. Ceny za poszczególne pozycje i za poszczególne 
rozdziały wpisać w ostatniej kolumnie tabeli. Wynagrodzenie podać brutto w PLN.  

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, (Załącznik nr 3 do siwz);  

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania, (Załącznik nr  6 do siwz);  

4) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć albo w formie oryginału 
albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem;  
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5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie;  

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument 
ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp);  

7) Zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy;  
8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
wstępnym, (Załącznik nr  6 do siwz);  

9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

10) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest 
mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej 
informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.  

11) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał numer rachunku bankowego na 
który należy zwrócić wadium w przypadku gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu. Brak takiej 
informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.  

12) Uwaga: Oferta musi być zabezpieczona wadium.  
13) Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej siwz.  

 
XI.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
 
XI.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty w postaci elektronicznej, podpisanej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  
 
XI.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
XI.5. Oferta (Załącznik nr 1 i nr 2 do siwz) oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 
podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba 
podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do 
reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego 
reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.  
 
XI.6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej / na druku stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do siwz lub na 
kserokopii sporządzonej z tego formularza. Oferta musi być podpisana.  
 
XI.7. Formularze ofertowe (Załącznik nr 1 i nr 2 siwz) należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny 
do pisania.  
 
XI.8. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok 
korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek 
omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu 
wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości 
wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie 
było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.  
 
XI.9. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych 
na uprzednio przygotowaną treść oferty.  
 
XI.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej 
niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) 
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– spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.  
 
XI.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający 
ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.  
 
XI.12. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką 
firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowanej na zamawiającego i oznaczonej 
napisem:  
 

RARR S.A.  
35 – 959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
Oferta na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:  
Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”  

Znak sprawy:  ZP 55/2020/PPNT  
Nie otwierać przed dniem ......... 2021 r. godz. ....... 

 
Informacja dla RARR SA:  dokumentacja szczególnie istotna   

 

 
W przypadku braku powyższego opisu, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem składania ofert lub jej nie otwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert.  
 
XI.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku 
postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.  
 
XI.14. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi wykonawca.  
 
XI.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku 
zmiany oferty koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem „zmiana".  
 
XI.16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.  
 
XI.17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
 
 
Rozdział  XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
XII.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 – Sekretariat lub w pokoju – portiernia przy 
wejściu do budynku w terminie do   26  marca 2021 r. do godz. 10.00.  

 
XII.2. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do 

wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy 
oferta została złożona w terminie.  

 
XII.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu   26  marca 2021 roku, o godzinie 10.30, w siedzibie zamawiającego 

tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr  209.  
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XII.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert 

(art. 86. ust. 5 Pzp).  
 
 
 
Rozdział  XIII. Opis sposobu obliczenia ceny  
 
XIII.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  
XIII.2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.  

XIII.3. W ofercie (załącznik nr 1 i nr 2 do siwz) należy podać wynagrodzenie brutto za wykonanie w całości 
przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie brutto za poszczególne części zamówienia zgodnie z tabelami. 
W załączniku nr 2 do siwz (Zestawienie rodzajowe kosztów) należy podać wynagrodzenie brutto za 
poszczególne części zamówienia zgodnie z tabelą.  
Należy wypełnić każdą (z wyjątkiem pozycji nr 38 przyłącz gazowy) pozycję w tabeli. Numery pozycji 
oznaczono cyframi arabskimi.  Należy wypełnić każdy rozdział z tabeli, numery rozdziałów oznaczono 
cyframi rzymskimi. W tabeli należy podać również cenę za rozdział VII - Wyposażenie części 
gastronomicznej – stałe i za rozdział VIII - Wyposażenie części gastronomicznej – ruchome. Cena za 
rozdział I stan zerowy nie więcej niż 7,00 % wartości robót budowlanych, cena za rozdział II stan surowy 
nie więcej niż 27,00 % wartości robót budowlanych, cena za rozdział III stan wykończeniowy nie więcej 
niż 38,00 % wartości robót budowlanych. Pozycje od 1 do 42 (czyli rozdziały I – VI) obejmują roboty 
budowlane. W pozycji 43 wpisać sumę wartości robót budowanych. Cena ofertowa to suma za wszystkie 
rozdziały. Ceny za poszczególne pozycje i za poszczególne rozdziały wpisać w ostatniej kolumnie tabeli. 
Wynagrodzenie podać brutto w PLN.  
Cena brutto za wykonanie w całości przedmiotu zamówienia (cena ofertowa) podana w formularzu 
ofertowym tj. w Załączniku nr 1 do siwz winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

XIII.4. Cena oferty to cena brutto. Cena może być tylko jedna.  
XIII.5. Wykonawca wyceniając usługę winien skalkulować koszty i wycenić usługę zgodnie z przepisami, w tym 

dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia za pracę, na podstawie informacji które są znane na dzień 
składania ofert.  

XIII.6. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.  
XIII.7. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem 

wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją 
zamówienia oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, zniżek, rabatów itp.  

XIII.8. Cena musi być wyrażona w PLN (złoty polski). Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym 
a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.  

XIII.9. Zamawiający nie udziela zaliczek.  
XIII.10. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 
 
Rozdział  XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.  
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.  
Suma liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z kryterium gwarancja.  
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według kryteriów opisanych niżej:  
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1) Cena – znaczenie w ocenie 95 %.  
2) Okres gwarancji  - znaczenie w ocenie 5%. 
 
 
Ad 1) Kryterium: Cena -  znaczenie w ocenie 95% 
 
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:   
(Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena badanej oferty brutto) x 95 % x 100  = … pkt. 
 
 
Ad 2) Kryterium:  Okres gwarancji  - znaczenie w ocenie 5%. 
Okres gwarancji należy podać w latach. Minimalny wymagany okres gwarancji 5 lat. Maksymalny okres gwarancji 
przyjęty do punktacji 10 lat. W przypadku gdy wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do 
punktacji przyjęty zostanie okres gwarancji 10 lat.  
 
 
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:   
(Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Okres  gwarancji z badanej oferty) x 5% 
x 100  = …… pkt.  
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:   
Okres gwarancji  podany w ofercie 5 lat – 0 pkt  
Okres gwarancji  podany w ofercie 6 lat – 1 pkt  
Okres gwarancji  podany w ofercie 7 lat – 2 pkt  
Okres gwarancji  podany w ofercie 8 lat – 3 pkt  
Okres gwarancji  podany w ofercie 9 lat – 4 pkt  
Okres gwarancji  podany w ofercie 10 lat – 5 pkt  
 
 
 
Rozdział  XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy  

 
XV.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z zamawiającym na 

warunkach określonych w zapisach SIWZ.  
 
XV.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przekaże zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy informację o wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku od towarów i usług). 
Wystarczy przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. mail.  

 
XV.3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.  
Jeżeli wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy.  
 

XV.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przekaże zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy informację czy posiada lub nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 935 ze zm.).  
 

XV.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XV.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza złoży w formie pisemnej 
w siedzibie zamawiającego przed zawarciem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy.  
Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w harmonogramu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy  
 

XV.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza złoży w formie pisemnej 
w siedzibie zamawiającego przed zawarciem umowy wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu 
zamówienia tj. kierowników budowy i kierowników robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzw. uprawnienia, 
przynależność do samorządu zawodowego).  
Jeżeli wykonawca nie złoży w/w dokumentów zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 
 

XV.8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy dokument  ubezpieczenia (opłacona polisa ubezpieczeniowa), o którym mowa 
w § 16  wzoru umowy tj. Załącznika nr 7 do siwz. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w ubezpieczenia 
zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy.  
 

XV.9. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (Rzeszów ul. Szopena 51) po wcześniejszym 
ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem.  

 
 
 

Rozdział  XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
XVI.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny 

całkowitej  podanej w ofercie.  
XVI.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 

lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) 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.  
XVI.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek zamawiającego. 

Zamawiający wskaże rachunek po wyborze oferty.  
XVI.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

XVI.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

XVI.6. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy.  

XVI.7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo 
wykonane usługi.  
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XVI.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące 
wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nie odwołalne i płatne na pierwsze pisemne 
żądanie.  

XVI.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz:  
Zamawiający, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), 
ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca 
winien wnieść zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym zamawiającemu 
wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie siedmiu dni od otrzymania dokumentu 
uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.  

XVI.10. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.  

 
 
 
Rozdział  XVII. Wzór umowy  
 
XVII.1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w SIWZ – 

wg wzoru stanowiącego:  Załącznik nr 7 do siwz.  
XVI.2. Zmiany umowy:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy jak w zakresie 
określonym w § 14 Wzoru umowy  (Załącznik nr 7 do siwz).  
 
Treść § 14 Wzoru umowy:  

§ 14. 

[Zmiany w Umowie] 

 

1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3). 

Poprzez jego wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1)-7) poniżej: 

1) W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych, pod 

warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia Nadzwyczajnych 

Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z 

powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w 

sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne 

Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w 

szczególności opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych 

danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich 5 (pięciu) lat 

od daty złożenia oferty przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a  

dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego 

samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie 

powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunku atmosferyczne z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót. 

2) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni nieterminowego 

przekazania terenu budowy. 

3) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez dotychczasowego 

Wykonawcę – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w 

których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w 

tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

Przedmiotu umowy). 

4) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 
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zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy, brak było możliwości wykonywania Umowy w 

sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

umowy). 

5) W przypadku wystąpienia lub ujawnienia odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych (np. kurzawki, osuwiska, wody 

gruntowe, itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania 

niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o 

liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w 

sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

umowy. 

6) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie 

terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub 

inne przepisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłby na terminowe 

wykonanie Przedmiotu umowy). 

7) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub 

inne przepisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłby na terminowe 

wykonanie Przedmiotu umowy. 

8) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji 

zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy o liczbę dni nieterminowego przekazania tej dokumentacji. 

2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z 

okoliczności określonych w pkt 1) - 6) poniżej: 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność 

zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 

odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do 

zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych, 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

- w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub 

technologicznych lub materiałowych - niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 

4) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować - w świetle przyjętych w 

Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych 

- niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 

nienależytego wykonania z powodu tych okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji 
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6) W przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem  się na rynku odmiennych od przyjętych 

w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej 

technologii) powalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza  się zastosowanie tych rozwiązań, o ile są korzystne dla 

Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu Przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 5) poniżej: 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność 

zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie 

zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych, wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania 

do zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub 

technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym 

dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 

4) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w 

Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 

5) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji. 

4. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie, w 

przypadku zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług lub 

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub 

3) Zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

               - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – do-  

               puszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost kosztów wykona-    

               nia Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
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8. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 4 pkt. 1 - wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4. 

9. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania. 

10. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmniejszenia zakresu 

Przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 2) powyżej, poprzez odpowiednie obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę Oferty. 

11. Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy, dopuszcza się zmiany Umowy w okolicznościach 

wynikających z Pzp. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
umowy, Strony dokonają zmian niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

13. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
 
Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI (art. 179 – 198g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  
 
 
 
 
Rozdział  XIX. Opis części zamówienia  
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 
 
 
Rozdział XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
 
 
Rozdział XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.  

 
 
 

Rozdział XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 
składanie  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
 
 

Rozdział  XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego  
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl  
Strona internetowa zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl  
 
 

mailto:zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl/
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Rozdział  XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych  
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.  
 
 
 
 
Rozdział  XXV. Aukcja elektroniczna  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 
 
 

Rozdział  XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 
zwrot  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
 
 
Rozdział  XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 Pzp  
 
XXVII.1. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:  

Zamawiający ma wymagania w tym zakresie, które zostały opisane w § 5 ust. 12 wzoru umowy – 
(poprawiony Załącznik nr 7 do siwz).    
Treść § 5 ust. 12  

Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca 

zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) (w dalszej części Kp) osoby wykonujące czynności 

takie jak:  

a) murowanie ścian nośnych i działowych, wykonanie ścian działowych,  

b) przygotowanie i montaż zbrojenia elementów fundamentów, słupów i ścian żelbetowych, stropów 

i schodów oraz deskowanie tych elementów, usunięcie deskowań i pielęgnacja betonu a także 

ułożenie masy betonowej w w/w elementach,  

c) tynkowanie ścian, słupów i sufitów,  

d) malowanie ścian, sufitów i słupów,   

tj. prace fizyczne  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów Kp z wyłączeniem kierownika budowy i kierowników robót.  

 
XXVII.2. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp:  

Zamawiający nie ma w tym zakresie szczególnych wymagań.  
 
 
 
Rozdział  XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp.  
 
Zamawiający nie ustala katalogu robót, które Wykonawca musi wykonać samodzielnie. 
 
 
 
Rozdział  XXIX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp  
Nie dotyczy.  
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Rozdział  XXX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Pzp  
Nie dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji w postaci katalogu elektronicznego.  
 
 
 
Rozdział  XXXI. Liczba części zamówienia, na która wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna 
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 
wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części  
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
 
 
Rozdział  XXXII. Informacje o podwykonawcach (art. 36a, 36b, 36ba Pzp)  
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
Zamawiający nie ustala katalogu robót, które Wykonawca musi wykonać samodzielnie. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  
 
 
 
Rozdział  XXXIII.  Klauzula informacyjna z RODO - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 
Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.  

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, wysyłając e-mail na adres:  iod@rarr.rzeszow.pl.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
Budową Podkarpackiego Parku Biznesowego”, znak sprawy ZP 55/2020/PPNT oraz na podstawie art. 6 ust 1 
lit. f) RODO w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:  
● uzyskania informacji, czy Zamawiający/Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ,a jeżeli ma to 

miejsce, to do uzyskania dostępu do nich, z takim zastrzeżeniem że Zamawiający/Administrator ma 
prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania;  

● sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;  

● uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, z zastrzeżeniem, że skorzystanie 
z prawa do uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;  

mailto:sekretariat@rarr.rzeszow.pl
mailto:iod@rarr.rzeszow.pl
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● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem że 
prawo nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;  

● wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono 
wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO,  

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:  
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

b) w przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi – okres przechowywania 
dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, 
a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania.  

c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń.  
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  
 
 
 
Rozdział  XXXIV.  Wykaz załączników do siwz:  
 
Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty  
poprawiony  Załącznik nr 2 do siwz – zestawienie rodzajowe kosztów –  
Załącznik nr 3 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 4 do siwz – wykaz wykonanych robót  
Załącznik nr 5 do siwz – wykaz osób  
Załącznik nr 6 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
poprawiony  Załącznik nr 7 do siwz – wzór umowy  
Załącznik nr 8 do siwz – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  

w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB.  
 


