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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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.um.bip.legnica.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy na opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. 
Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na 
Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. 
Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla 
potrzebadaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona, na podstawie programu f
unkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 9  do Instrukcji dla Wykonawców. Teatr Letni -
dawny Miejski Dom Koncertowy, ul. Orła Białego 7 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 01.09.2015r. pod 
numerem A/5974. Park Miejski wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 30.03.2010r. Pod numerem A/1712. 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 1) wykonanie ekspertyz i badań, w tym między 
innymi: a) wykonanie odkrywek fundamentów, b) wykonanie badań wilgotności i zasolenia ścian 
piwnic oraz badań geotechnicznych gruntu przy budynku w celu określenia rodzaju wody 

http://www.um.bip.legnica.eu/


występującej w gruncie pod budynkiem (zaskórna, gruntowa) c) dokonanie oceny możliwości 
obniżenia poziomu wody pod budynkiem (np. poprzez wykonanie instalacji drenażowej) oraz 
optymalnego sposobu wykonania izolacji przeciwwodnych ścian piwnic, d) wykonanie zalecanych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badań lub opracowań poprzedzających wykonanie 
projektu budowlanego, e) opracowanie programu oraz przeprowadzenie wyprzedzających badań 
archeologicznych w rejonie inwestycji, jeśli taki obowiązek zostanie narzucony w opinii dotyczącej
przeprowadzenia prac ziemnych wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2) 
wykonanie mapy do projektowania, 3) wykonanie projektu budowlanego z podziałem na branże i z 
podziałem na etapy etapy I i II, 4) wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z podziałem na branże dla 
etapu I - przebudowa budynku istniejącego na Centrum Witelona , 5) wykonanie projektu wystawy 
stałej w przebudowanym budynku wraz ze specyfikacją wyposażenia i szczegółowym opisem 
poszczególnych elementów wyposażenia w sposób umożliwiający dokonanie zamówienia 
publicznego na wyposażenie ( art. 30 Prawa zamówień publicznych), wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego na wyposażenie, 6) wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego,
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z podziałem na branże dla 
etapu II - dobudowa portyku i zagospodarowania dziedzińca, 7) wykonanie projektu wystawy stałej 
w portyku wraz ze specyfikacją wyposażenia i  szczegółowym opisem poszczególnych elementów 
wyposażenia w sposób umożliwiający dokonanie zamówienia publicznego na wyposażenie ( art. 30
Prawa zamówień publicznych), wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wyposażenie, 8) 
uzyskanie w imieniu Gminy Legnica decyzji zezwalającej na wycinkę drzew od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 9) uzyskanie w imieniu Gminy Legnica warunków technicznych 
przyłączenia do mediów, usunięcia kolizji, 10) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 11) uzyskanie 
pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , 12) uzyskanie pozwolenia 
na budowę. 2. Opracowania określone w ust. 2 pkt. od 3) do 11) powinny spełniać odpowiednio 
wymogi przepisów prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 
290), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. 
z 2003r., nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389), ustawy z dnia 
23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. Poz. 1446 z późniejszymi
zmianami), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz.U. z 2015r. poz. 1789). 3. 



Organizowanie w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu spotkań roboczych i 
koordynacyjnych wraz z prezentacją wykonanych prac i proponowanych rozwiązań projektowych. 
4. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco
projektowanych rozwiązań z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziałami Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, oraz właścicielami i użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 
5. Przygotowanie projektów w formie elektronicznej i zaprezentowanie ich wizualnie w siedzibie 
Zamawiającego. 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 - poprzez 
załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w 
sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub 
rozwiązań..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.22.10.00-3, 
71.32.10.00-4.

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: 
15.12.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.000,- PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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, co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu 
pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę dla przebudowy obiektu wpisanego do rejestru zabytków o 
kubaturze co najmniej 5000,00m3, 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 Instrukcji dla Wykonawców - 
Rozdział 2 siwz 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, protokół 
zdawczo-odbiorczy, 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 - Rozdział 2 siwz 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 - 
Rozdział 2 siwz 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, protokoły odbioru 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.

• 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) Projektant - koordynator, osoba z uprawnieniami budowlanymi w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby 
samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane 
z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami) 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 była projektantem i koordynatorem na co najmniej 1  zadaniu 



polegającym na opracowaniu pełnobranżowego projektu budowlanego i 
wykonawczego, na który uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze co najmniej 5000,00m3 2) Projektant: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z 
zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami) i  ubezpieczona od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w  związku z  wykonywaniem ww. 
funkcji. 3) Projektant: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 
07.07.1994r.( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami) i
 ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć 
w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 4) Projektant: osoba z uprawnieniami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z 
zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami) i  ubezpieczonaodpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 
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 projektanta -koordynatora informacji 
potwierdzających, że był projektantem i koordynatorem na co najmniej 1 zadaniu 
polegającym na opracowaniu pełnobranżowego projektu budowlanego i 
wykonawczego, na który uzyskano pozwolenie na budowę obszarów parkowych, 
placów itp. znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w strefie 
ochrony konserwatorskiej, wraz z projektem elementów małej architektury na tym 
obszarze, o powierzchni min 1000m2,wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców
- Rozdział 2 i 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 2010r. Nr 243, poz. 
1623 - z późniejszymi zmianami) oraz że jest wpisana na listę członków izby 
samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z
07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami)i są 
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć 
wzwiązku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

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

• wykaz  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; 

• 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 druku Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. Aktualny
odpis winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę 
organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane
osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku 
reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa 
podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem 
faktycznym Wykonawca musi złożyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, 
a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 3. 
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp 
wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. 4. Oświadczenie Wykonawcy 
na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- 
Rozdział 2 siwz.. 5. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz..
6. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi 
zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 7. Wykaz cen - załącznik nr 7 do Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 siwz. 8. Informacje, że osoba wskazana jako projektant-koordynator 
posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. że była projektantem na co najmniej 1  zadaniu 
polegającym na opracowaniu pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, na który 



uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy obiektu wpisanego do rejestru zabytków o 
kubaturze co najmniej 5000,00m3. 9. 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. 10. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków 
określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców-Rozdział 2 siwz polegał będzie na wiedzy i 
doświadczeniu lub osobach zdolnych do 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 okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 11. 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 - 5 

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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: 
05.08.2016 godzina 12:00, 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


