
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
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Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku 
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Numer ogłoszenia: 197654 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy zadania pn. 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. 
Kościuszki 38 - dostawa i montaż okien drewnianych i drzwi wejściowych aluminiowych. - I etap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż okien 
drewnianych i drzwi wejściowych aluminiowych. - I etap w budynku Wydziału Geodezji i 
Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38: Szczegółowy zakres prac obejmuje: - montaż okien 
drewnianych w piwnicznej części budynku - 6 szt - montaż okien drewnianych- parter - 18 szt - 
montaż okien drewnianych- I piętro - 18 szt - montaż okien drewnianych- II piętro - 4 szt - montaż 
okien drewnianych- III piętro - 5 szt - montaż okien w połaci dachowej - 1 szt - montaż drzwi 
wejściowych aluminiowych - 3 szt Zgodnie z załączoną dokumentacją: Rozdział nr 4 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek 
znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 
pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach 
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez 
Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z 
art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp.

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.50-0, 45.11.11.00-9, 
45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WADIUM - 1.500,- PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali roboty zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w   okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 2 polegające na wymianie okien drewnianych, o 
wartości min. 60.000,- zł brutto - każde. Ocena spełnienia warunku według : a) 
oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 
2 siwz oraz b) wykazu, wg wzoru załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - 
Rozdział 2 siwz, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z 
załączonymi: - dowodami tj. poświadczeniami podmiotów, na rzecz których 
wykazane w załączniku roboty budowlane zostały wykonane, dotyczącymi 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone lub innymi dokumentami, jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać ww. poświadczeń podmiotów na rzecz których wykazane w załączniku 
roboty budowlane zostały wykonane np. poświadczenia, referencje, protokół 
zdawczo-odbiorczy, zawarta umowa z potwierdzeniem jej realizacji itp. Ocena 
spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji 
odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej 
stanowisk: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, która odbyła co najmniej 
dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych w 
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze 
zmianami) wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z 
zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i  ubezpieczona od 



odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w  związku z
 wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające
na tym, że ta była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu 
polegającym na wymianie okien drewnianych, o wartości min. 60.000,- zł brutto 
potwierdzone np. poświadczeniem, kserokopią dziennika budowy, protokołem 
odbioru robót, referencjami, itp. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia
Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz b) 
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia + dodatkowo dla kierownika budowy 
informacji potwierdzających, że była kierownikiem budowy lub inspektorem 
nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wymianie okien drewnianych, o wartości min. 
60.000,- zł brutto, potwierdzonych np. kserokopią dziennika budowy, protokołem 
odbioru robót, referencjami, itp. a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik 
nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. c) oświadczenia, że wskazane 
w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 
07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze zmianami) oraz że są wpisane na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy 
Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze zmianami) i 
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w 
związku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo ukończone; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wg załączonego wzoru Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 
ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Oświadczenia winni złożyć wszyscy wykonawcy występujący 
wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Informacje, że osoba wskazana jako kierownik budowy 
posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. że była kierownikiem budowy lub inspektorem 
nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wymianie okien drewnianych, o wartości min. 60.000,- zł 
brutto potwierdzone np. poświadczeniem kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, 
referencjami, itp. 4. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg 
załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Gwarancja jakości Wykonawcy - wg załącznika nr
7 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. 
Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wypełnienie
i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 8. W przypadku 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym 



Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania 
oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku 
niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty
sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania 
Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 9. W sytuacji gdy Wykonawca, 
zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- 
Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegał będzie na wiedzy i 
doświadczeniu lub osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji w stosunku do 30.11.2015r. - ilość dni - 5 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 5 do Instrukcji dla 
Wykonawców- Rozdział 2 siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


