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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 opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności 
Miejskiej dla miasta Legnicy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia według 
załącznika nr 1. Zamówienie obejmuje: 1. utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane,
usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie a także w jego 
poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Baza 
danych stworzona zostanie na podstawie ankietyzacji dla budynków na terenie miasta Legnicy, w 
ankietach znajdą się m.in. dane dotyczące źródła ciepła, rodzaju oraz ilości używanego paliwa oraz 
orientacyjnych kosztów eksploatacji. Dla budynków, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, w ankietach zostaną dodatkowo ujęte dane dotyczące innych źródeł emisji 
wynikających z prowadzonej działalności. Wykonana zostanie inwentaryzacja emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach i obiektach wraz z wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek 
zużycia energii na terenie miasta Legnicy w roku bazowym. Planuje się, że dane zostaną pozyskane 
na podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy, zakładów pracy, instytucji itp. w 
poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia energii oraz emisji
CO2, poprzez przekazanie opracowanej ankiety na spotkaniach informacyjnych jak i poprzez stronę
internetową gminy. Jednakże metodologia pozyskania danych do stworzenia bazy inwentaryzacji 
CO2 zostanie docelowo wybrana przez wykonawcę zadania wyłonionego w drodze ustawy Pzp. 
Wykonawca zostanie zapoznany ze strukturą gminy i to on ostatecznie dokona wyboru metodyki 
pozyskania danych do utworzenia bazy. Sposób sporządzania inwentaryzacji będzie dokładnie 
udokumentowany. Baza danych pozwoli na wyznaczenie konkretnego celu redukcyjnego w Mg 
CO2 i opracowanie odpowiednich działań do jego uzyskania. 2. sporządzenie Planu Gospodarki 



Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy zgodnie z 
wytycznymi Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu 
gospodarki niskoemisyjnej Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i 
efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
plany gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie opracowany 
zgodnie z Zaleceniami IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach, 
stanowiącymi załącznik nr 5 do Projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-
2020 - wersja 2 z dnia 1 lipca 2015 r. 3) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz 
udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Planu (niezbędnej przed 
zatwierdzeniem Planu przez Radę Miejską Legnicy i wprowadzeniem zawartych w nim działań do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej - WPF). Przygotowania w trakcie całego postępowania dot. 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu, wzorów 
pism: m.in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do RDOŚ i PWIS.Zakres opisany w 
niniejszym punkcie objęty jest prawem opcji. 4) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 
jednostki samorządu terytorialnego, na temat problematyki związanej z opracowaniem planu, 
którzy współpracować będą z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą planu oraz w 
przyszłości będą uczestniczyć w procesie jego wdrażania. Szkolenie obejmie około 10 
pracowników na temat planów tj. opracowania planu, realizacji i monitoringu, wykorzystania 
dostępnych źródeł danych dotyczących zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, finansowania 
realizacji planu. Szkolenie powinno być przewidziane w dwóch terminach (minimum 2-3 godziny 
każde). W zakresie szkolenia przewiduje się także utworzenie na min. jednym stanowisku 
komputerowy (wskazanym przez Zamawiającego) bazy danych wraz z przeszkoleniem w zakresie 
obsługi przedmiotowej bazy. Szkolenie obejmuje także opracowanie materiałów szkoleniowych dla 
uczestników szkolenia. 5) zorganizowanie i przeprowadzenie 3 spotkań konsultacyjnych w formie 
warsztatów: - 2 spotkania otwarte dla mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych 
(interesariusze projektu), - spotkanie dla przedstawicieli jednostek miejskich. 6) zorganizowanie i 
przeprowadzenie kolejnych 2 spotkań po przygotowaniu wstępnej wersji dokumentu do konsultacji 
społecznych. 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla 
miasta Legnicy winien być spójny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi 
Miasta Legnicy i Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia załącznik nr 1 -Rozdział 3 Projektu Umowy. 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): 90.73.13.00-3.

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.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 wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonania jednego zamówienia polegającego na 
opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta powyżej 50 tys. 
mieszkańców wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z załączeniem: - 
dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. 
poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp.
W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy Ocena spełnienia warunku 
według: a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców
oraz b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, -
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których 
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do 
Instrukcji dla Wykonawców wraz z załączeniem - dowodów tj. poświadczeń 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, 
zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług 
nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - 
oświadczenie Wykonawcy 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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  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 wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania i  podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; 

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. 3. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w 
umowie - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- 
Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wypełnioną umowę wg Rozdziału 
Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi 
zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 6. 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. 7. 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.

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 - 90 
• 2 - Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji w stosunku do 30.11.2015r. - ilość dni - 10

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: 
14.08.2015 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


