
Legnica: Wybór wykonawcy na doko ńczenie zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa Cmentarza komunalnego - I  etap: 

droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parki ngi, 32 

kwatery, aleje główne i boczne.  

Numer ogłoszenia: 163422 - 2011; data zamieszczenia : 17.06.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wybór wykonawcy na dokończenie 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa Cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, 

Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, aleje główne i boczne.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Zamówienie obejmuje 

roboty budowlano-montaŜowe polegające na dokończeniu zadania inwestycyjnego Budowa 

Cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 

kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne w zakresie: a)Wykonanie remontu drogi gminnej od 

drogi nr 94 jako tymczasowej drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy; 

b)zakończenie budowy drogi dojazdowej do cmentarza wraz z oświetleniem; c)zakończenie robót 

rozbiórkowych; d)zakończenie budowy domu pogrzebowego o powierzchni zabudowy - 1680,9 m2, 

kubaturze 8648,23 m3, obejmującego kompleks budynków - zespół pogrzebowo-sakralny, zespół 

administracyjny, zespół techniczny, zespół socjalny, zespół gospodarczo-pomocniczy; 

e)zakończenie budowy budynku pomocniczego nr 1 - sklepy - pz 166,75 m2, kub. - 641,98 m3, 



f)zakończenie budowy budynku pomocniczego nr 2 - (portiernia i sanitariaty), - pz - 123,66 m2, 

kubatura - 476,09 m3; g)zakończenie budowy przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej; 

h)budowa włączenia do sieci gazu ze stacją redukcyjno-pomiarową; i)zakończenie budowy 

zewnętrznej instalacji kanalizacji ściekowej i technologicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej ze zbiornikiem retencyjno-chłonnym i studniami chłonnymi, zewnętrznej instalacji gazu, 

sieci i przyłączy elektrycznych, oświetlenia terenu, j)zakończenie budowy obiektów małej 

architektury - schody, murki, kolumbaria, ogrodzenia, bramy, k)zakończenie budowy dróg 

wewnętrznych, parkingów, placu manewrowego, pól grzebalnych - 32 kwatery; l)wyposaŜenie 

technologiczne, rozruch technologiczny urządzeń i instalacji, szkolenie wskazanych pracowników 

UŜytkownika, m)nasadzenia zieleni. powierzchnia zagospodarowania terenu - etap I - 107 884 m2, 

Zgodnie z załączoną dokumentacją -Rozdział 4 i 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy przekaŜe Wykonawcy następujące materiały: 

1)cegła klinkierowa BURSZTYN RF KL 35, cegła perforowana o wym. 250x120x65mm, klasa 

wytrzymałości 35, nasiąkliwość do 6% w ilości 132 palety po 424 szt, łącznie 55.968szt; 2)cegła 

klinkierowa CLASSIC 350, szczelinowa o wym. 250x120x65, klasa wytrzymałości 35, nasiąkliwość 

do 6%, w ilości 56 palet po 371szt, łącznie 20.776szt. Wykonawca wykona roboty elewacyjne 

budynków i obiektów małej architektury z cegły klinkierowej zakupionej przez Wykonawcę i 

zeskładowanej na terenie budowy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zakupu i montaŜu 

konstrukcji dachu kaplicy z drewna klejonego wykonanej przez firmę OPPENSIEKER & DERIX 

DREWNO KLEJONE Sp. z o.o., 50-148 Wrocław, ul. Biskupia 6/1 na zlecenie poprzedniego 

wykonawcy, na co Zamawiający wyraził zgodę tj. produkcja, dostawa i montaŜ konstrukcji dachu 

kaplicy z drewna klejonego, wartość umowna 85.000,00zł netto. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do prawidłowej wyceny wartości usług, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń Wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

wykonania umowy. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, 

patent czy pochodzenie- naleŜy przyjąć, Ŝe wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie 

określają parametry techniczne, eksploatacyjne, uŜytkowe, co oznacza, Ŝe Zamawiający dopuszcza 

złoŜenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 

uŜytkowych nie gorszych niŜ zaproponowane przez Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.00.00-2, 45.21.23.60-7, 

45.21.53.00-0, 45.21.54.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 29.21.50.00-9, 45.34.20.00-6, 

77.21.16.00-8, 77.31.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 



II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.04.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  150000,- PLN 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: 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 jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie tj. co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę 

obiektu o kubaturze min. 6 000 m3, w którym wykonano instalację CO, gazową, wodno-

kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylację wraz z infrastrukturą obejmująca przyłącza 

oraz roboty drogowe- dojazd do budynku. Ocena spełnienia warunku według : a) 

oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 

siwz. b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi 

dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - 

Rozdział 2 siwz. + dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia w/w warunków 

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu 

obsadzenia podanych niŜej stanowisk: 1) Kierownik budowy : a) osoba z uprawnieniami 

budowlanymi dla branŜy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisana na listę 

członków PIIB i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. b)osoba posiadająca kwalifikacje i 

doświadczenie, polegające na tym, Ŝe była kierownikiem budowy na zadaniu 

obejmującym budowę obiektu o kubaturze min. 6 000 m3, w którym wykonano instalację 

CO, gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylację wraz z infrastrukturą 

obejmująca przyłącza oraz roboty drogowe. 2)Kierownik robót drogowych osoba z 

uprawnieniami budowlanymi dla branŜy drogowej bez ograniczeń, wpisany na listę 

członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 3) Kierownik robót elektrycznych : 

osoba z uprawnieniami budowlanymi dla branŜy elektrycznej bez ograniczeń, wpisana na 

listę członków PIIB i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 4) Kierownik robót sanitarnych : osoba 

z uprawnieniami budowlanymi dla branŜy sanitarnej bez ograniczeń, wpisana na listę 

członków PIIB i ubezpieczona od odpowiedzialności 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 kierownika budowy informacji 

potwierdzających, Ŝe był kierownikiem budowy na zadaniu obejmującym budowę obiektu 

o kubaturze min. 6 000 m3, w którym wykonano instalację CO, gazową, wodno-

kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylację wraz z infrastrukturą obejmująca przyłącza 

oraz roboty drogowe np. kserokopia dziennika budowy, protokół odbioru robót, referencji, 

itp., a takŜe 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, Ŝe 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. Nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) 

oraz Ŝe są wpisane na listę członków PIIB i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej 



za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena 

spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę min. 10.000.000,- zł - potwierdzone polisą, a w przypadku jej braku innym 

dokumentem potwierdzającym, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 

do Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 siwz. b) opłaconej polisy, a w przypadku jej 

braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla wykonania 



zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz oferty wg załączonego druku Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Oświadczenie, Ŝe 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. Informacje potwierdzające, Ŝe osoba wyznaczona na 

kierownika budowy była kierownikiem budowy na zadaniu obejmującym budowę obiektu o 

kubaturze min. 6 000 m3, w którym wykonano instalację CO, gazową, wodno-kanalizacyjną, 

elektryczną oraz wentylację wraz z infrastrukturą obejmująca przyłącza oraz roboty drogowe 4. 

Oświadczenie, Ŝe wykazane w załączniku nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz Ŝe są wpisane na listę członków PIIB i 

ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 

wykonywaniem funkcji. 5. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg 

załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 6. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Gwarancja jakości Wykonawcy - wg załącznika nr 7 

do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót - wg załącznika nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Kosztorys ofertowy- sporządzony wg 



wzoru kosztorysu ofertowego - załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Formularz cenowy sporządzony wg załączonego 

druku Rozdziału 5, do którego naleŜy dołączyć wyceniony przedmiar robót sporządzony wg wzoru 

kosztorysu ofertowego - załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 11. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze 

strony Zamawiającego. 12. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zdobył wszelkie informacje, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy - wg Formularza oferty - Rozdział 

Nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 13. Oświadczenie, iŜ Wykonawca zapoznał się z 

zamówieniem i przyjmuje jego warunki bez zastrzeŜeń - wg Formularza oferty - Rozdział Nr 1 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 14. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia ustanowią i wskaŜą 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 

upowaŜnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z 

dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy 

kaŜdy Wykonawca musi złoŜyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający 

daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu 

Wykonawców. 15. 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 oraz osobach zdolnych wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie 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. 16. Dowód ( np. potwierdzenie 

przelewu składki polisy itp.) opłacenia polisy lub dowód opłacenia innego dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 17. Dowód wpłacenia/ wniesienia 

wadium. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 95  

• 2 - Termin wykonania - 5  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie 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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.legnica.eu 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć 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 post ępowaniu lub ofert:  

04.07.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


