
Ogłoszenie nr 309988 - 2016 z dnia 2016-09-19 r. 
Legnica: Wybór Wykonawcy realizacji zadaszenie widowni wraz ze sceną terenową pod imprezy plenerowe
przy SDK Kopernik w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Gwiezdna Arena – Wykonanie widowni wraz z

zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi
Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca (LBO).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych 
nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania 
nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. 
Słowiański  8, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo , tel. 767 212 100, e-mail im@legnica.um.gov.pl, 
faks 767 212 115. 
Adres strony internetowej (URL): www.um.bip.legnica.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 



(URL)
tak 
www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
tak 
www.um.bip.legnica.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
oferty pisemne składane osobiście w sekretariacie zamawiajacego lub za pośrednictwem usług pocztowych 
Adres: 
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 208

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy realizacji zadaszenie widowni 
wraz ze sceną terenową pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 
Gwiezdna Arena – Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK 
Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca (LBO).
Numer referencyjny: IM.RZP.271.288.30.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wykonanie 
zadaszenia widowni wraz ze sceną terenową pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Gwiezdna Arena – Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy 
plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca (LBO). 2. 
Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi: a) konstrukcję zadaszenia drewnianego na fundamentach – 
340 m2, b) połać dachową deskowaną ze sklejki wodoodpornej, c) pokrycie dachu jednowarstwową membraną 
elastyczną z PCV, d) skarpę ziemną wykonaną z kruszywa naturalnego ustabilizowaną geowłókniną, e) 



siedzisko w formie murka o kształcie półkola, f) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z Gwiezdnej 
Areny – szt.1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziałach SIWZ: 4 – 
Dokumentacja i 5- Przedmiary robót. 3. 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.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:45112720-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 
6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu polegające na posiadaniu zdolności 
technicznych lub zawodowych: a) 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 1 zadanie obejmujące wykonanie 
konstrukcji drewnianej lub stalowej – na słupach żelbetowych o powierzchni zadaszenia min. 250m2. Ocena 
spełnienia warunku według: a) oświadczenia Wykonawcy- wg wzoru załącznika nr 2 do siwz b) wykazu, wg 
wzoru załącznika nr 3 do 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, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 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. poświadczeniami, referencjami, protokołami 
zdawczo-odbiorczymi, zawartą umową z potwierdzeniem jej realizacji itp. Ocena spełnienia w/w warunku 
dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. b) 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, wpisana na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane 
z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 – z późn. zm.) 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 kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu 
obejmującym wykonanie konstrukcji drewnianej lub stalowej –na słupach żelbetowych o powierzchni 
zadaszenia min. 200m2. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- wg wzoru 
załącznika nr 2 do 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 osoba ta była 
kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu obejmującym wykonanie konstrukcji drewnianej 
lub stalowej –na słupach żelbetowych o powierzchni zadaszenia min. 200m2, 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 – 
wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, c) oświadczenia, że wskazana w załączniku nr 4 osoba, które będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2016r. poz. 290 – z późn. zm.) 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 
2016r. poz. 290 – z późn. zm.) i jest ubezpieczona 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”. 2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, w
celu wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 
stosunków. W sytuacji takiej wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając - załączając do oferty pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 22a ust. 1-6 ustawy Pzp). Ocena 
spełnienia warunku według w/w oświadczenia oraz dokumentów określonych w pkt. VI niniejszej instrukcji – 
dot. każdego z podmiotów, na których będzie polegał Wykonawca. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie 
informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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, 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5, 3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 



(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; Aktualny odpis 
winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, sposób reprezentacji 
Wykonawcy oraz dane osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawce warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) oświadczenia 
Wykonawcy- wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ b) wykazu, wg wzoru załącznika nr 3 do 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, określającymi, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, 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. poświadczeniami, referencjami, protokołami zdawczo-odbiorczymi, zawartą 
umową z potwierdzeniem jej realizacji itp. c) 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 osoba ta była 
kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu obejmującym wykonanie konstrukcji drewnianej 
lub stalowej –na słupach żelbetowych o powierzchni zadaszenia min. 200m2, 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 – 
wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, d) oświadczenia, że wskazana w załączniku nr 4 do SIWZ osoba, które 
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2016r. poz. 290 – z późn. zm.) 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 
2016r. poz. 290 – z późn. zm.) i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów udowodni 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. Zamawiający oceni, czy udostępniane 
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5, W odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 



OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru - Rozdział Nr 1 SWIZ. 2. Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 3. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VI. A. 2. i 3. SIWZ 4. Wykonawca, 
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wg załącznika nr 5 do SIWZ. 5. 
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 
zobowiązany jest udowodnić zmawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych 
dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności: 
zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę
z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia (wg wzoru 
załącznika nr 8 do SIWZ), wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Oświadczenie Wykonawcy – 
wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg wzoru załącznika nr 5 do 
niniejszej instrukcji. 8. Gwarancja jakości Wykonawcy – wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. 9. Wykaz cen – 
wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ. 10.Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3do SIWZ – wypełnienie i 
akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 11. Dowód wpłacenia / 
wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie pięć tysięcy złotych) Wykonawca jest zobowiązany wnieść przed 
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04-10-2016r.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie 



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 
będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin realizacji 40



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 



Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 1. Zmiana 
terminu wykonania umowy: a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót 
(temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi 
Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, b) ograniczenia zakresu robót wynikające 
z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 
budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej, c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, 
analiz itp., d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub 
innych środków uzyskanych z zewnątrz, e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn 
dotyczących organu ją wydającego, f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 
tydzień, g) likwidacja lub rozwiązanie firmy 2. Zmiana zakresu robót: a) ograniczenia zakresu robót wynikająca
z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 
budowlanego, b) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, c) wykonanie prac wynikających z 
zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. d) likwidacja lub rozwiązanie firmy, e) 
wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 3. Zmiana wartości zamówienia: a) 
w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć przy zawieraniu umowy, b) ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków
uzyskanych z zewnątrz, c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, d) ograniczenia zakresu robót wynikające z 
wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, e) konieczność 
wykonania robót zamiennych, dodatkowych, f) konieczność wykonania robót uzupełniających, g) likwidacja lub
rozwiązanie firmy, h) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 4. Inne: a) 
zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiającego, b) zmiana nr 
konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, c) zmiany w dokumentacji projektowej d) zmiany osób 
reprezentujących strony, e) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, f) zmiany adresowe 
którejkolwiek ze stron umowy, g) oczywiste omyłki pisarskie. 5. Z powodu istotnych braków lub błędów w 
dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 6. Z 
powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 7. Z powodu wystąpienia 
robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego 
wykonawcę, 8. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 9. Z powodu
działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien
jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z 
powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z 
pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień 
umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do 
umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 04/10/2016, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 



Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski (PL)
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) 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 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


