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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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:  Opracowanie dokumentacji studyjno-

koncepcyjnej w ramach zadania Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych 

w Legnicy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka: obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie os. 

Sienkiewicza; obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie 

dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy: I.Teren w rejonie ul. Jaworzyńskiej 

(wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie 

kompletnej dokumentacji dla obsługi obszaru o powierzchni 12,83 ha, ujętego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. 



Jaworzyńskiej i Autostrady A-4, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno - usługową, 

zabudowę usługową, na którą składają się: 1.Opracowanie koncepcji obejmującej doprowadzenie 

uzbrojenia (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanały technologiczne, sieć 

LEGMAN, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną na skrzyŜowaniu ul. Jaworzyńskiej z drogą 

05KDZ) wraz z obsługą komunikacyjną do terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, 

opracowanie analizy kosztowej uzbrojenia i dróg. 2.Opracowanie raportu o barierach 

inwestycyjnych. 3.Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej inwestycji, 4.Analizy 

kosztowe makroniwelacji (pod budowę sieci i dróg obsługujących teren). Koncepcja powinna 

zawierać elementy: - części drogowej z rzędnymi niwelety drogi i lokalizacją wpustów, - 

odwodnienia, - oświetlenia ulicznego, - kanalizacja LEGMAN, - kanały technologiczne - zieleni, - 

docelowej organizacji ruchu , - sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, - usunięcia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem i obiektami, - analizy kosztowe. Koncepcja ma obejmować swoim 

zakresem ciągi dróg publicznych określone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego jako: 1) 045KDD, 2) 024 KDD (odcinek od 07KDD do 027KDD) 3) 026KDD, 4) 027 

KDD (odcinek od 024 KDD do 026 KDD) 5) 05KDZ (odcinek od 027 KDD do 02KDGP wraz z 

przebudową skrzyŜowania z ul. Jaworzyńską). Charakterystyczne parametry i konstrukcja 

nawierzchni Szerokość jezdni dla KDD - 1x6,00 m, szerokość jezdni KDZ 1x7,00m, szer. chodnika 

2x2 m szerokość ścieŜki rowerowej 2,0m. Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektować jak dla 

dróg o kategorii ruchu KR 4 z mas mineralno-asfaltowych, w tym warstwa ścieralna odporna na 

skoleinowanie, zatoki postojowe z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej, ścieŜki rowerowe 

z mieszanki mineralno-bitumicznej lub kostki betonowej czerwonej bez faz. NaleŜy zaprojektować 

sieci kanalizacji deszczowej (z rzędnymi kanałów), oraz przyłącza które będą odprowadzały wody 

opadowe z działek zlokalizowanych przy pasach dróg opisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Koncepcja powinna obejmować budowę przyłączy wyłącznie w 

granicach pasa drogowego. Sieć wodociągowa - zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi 

uzyskanymi z Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zgodnie z wstępnymi 

warunkami przyłączenie naleŜy przewidzieć z rurociągu Ø 200 i 250 mm w ul. Jaworzyńskiej oraz Ø 

160 i 315 mm w ul. Fiołkowej - układ sieci pierścieniowej. Sieć kanalizacji sanitarnej - 

zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z Legnickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zgodnie z wstępnymi warunkami przyłączenie z Ø 300 mm w ul. 

Fiołkowej Kanalizacja pod sieć szerokopasmową LEGMAN zgodnie z wytycznymi wydanymi przez 

referat informatyki Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy. W koncepcji naleŜy 

zabezpieczyć pas terenu pod budowę sieci gazu. Kanały technologiczne dla linii 

telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych zgodnie z warunkami gestorów 

sieci. Z uwagi na fakt, Ŝe dokumentacja koncepcyjna będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia 



w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113, poz. 759- z 

późniejszymi zmianami), w szczególności art. 29 - 31. Wytyczne techniczne do opracowania 

koncepcji 1.Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji naleŜy zapoznać się z : - miejskim 

planem zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, 

ul. Jaworzyńskiej i Autostrady A-4 -ekofizjograficzną analizą i oceną warunków naturalnych stanu 

środowiska oraz istniejącego zagospodarowania - studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, 2.Przeprowadzić badania geotechniczne 

podłoŜa gruntowego, 3.Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w 

sprawach dot. uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, 4.przekrój 

konstrukcyjny jezdni i chodników uzgodnić z Zamawiającym, 5.konsultować z Zamawiającym 

zakres robót, 6.w początkowej fazie opracowania dokumentacji ustalić z Zamawiającym 

szczegółowe warunki do projektowania - podstawowe dane techniczne, warunki do projektowania z 

zakresu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 7.wykorzystywać w opracowywanej 

dokumentacji najnowsze rozwiązania technologiczne, 8.uzyskać akceptację Zamawiającego dla 

warunków wydanych przez gestorów sieci, 9.wszelką korespondencję związaną z prowadzonymi 

pracami projektowymi prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego. Raport o barierach 

inwestycyjnych powinien zawierać: 1)analizę SWOT miasta jako lokalizacji inwestycji oraz samego 

terenu inwestycyjnego wraz ze wskazaniem barier i uwzględnieniem informacji zawartych w 

informacji i klimacie inwestycyjnym oraz wskazaniem strategii dalszego rozwoju, 2)analizę 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów prawa lokalnego, 

3)analizę elementów ekofizjografii, w tym analiza terenów zalewowych, 4)analizę dostępności 

komunikacyjnej, 5)analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej i gospodarczej, 6)analizę barier 

administracyjnych, 7)analizę uwarunkowań makro i miro ekonomicznych, 8)analizę wariantów 

rozwoju terenu (w tym: zminimalizowanie oddziaływania barier), 9)analizę moŜliwości pozyskania 

inwestorów dla wskazanego terenu, 10)bariery: ekologiczne, środowiskowe. Informacja o klimacie 

inwestycyjnym dla danej lokalizacji powinna zawierać : 1)badania rynku regionalnego i 

ogólnokrajowego pod względem określenia analizy potrzeb lokalizacji inwestycji na przedmiotowym 

terenie, 2)analizę porównawczą terenów Legnicy na tle m.in. Legnicko - Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego tzw. benchmarking, 3)ocenę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oraz miasta wraz ze 

wskazaniem sektora firm, dla których istnieje duŜe prawdopodobieństwo zainteresowania 

obszarem, 4)analizę lokalnych działań słuŜących rozwojowi przedsiębiorczości, 5)analizę branŜ w 

regionie i w mieście, 6)uwarunkowania polityczne, 7)uwarunkowania wewnętrzne, 

8)uwarunkowania zewnętrzne, 9)program działania na rzecz wzmocnienia klimatu inwestycyjnego 

miasta. Analizy kosztowe makroniwelacji (pod budowę sieci i dróg obsługujących teren). II.Teren w 



rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo -zachodniej. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje opracowanie koncepcji dla obsługi obszaru o powierzchni 27,55 ha, ujętego m.in. w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu byłej strefy ochronnej HM Legnica - 

rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy z przeznaczeniem jako teren obiektów produkcyjnych, baz, 

składów magazynowych, zabudowy rzemieślniczej, obsługi komunikacji samochodowej, zabudowy 

usługowej, na którą składają się: 1.Opracowanie koncepcji obejmującej doprowadzenie uzbrojenia 

(sieć wodociągową kanalizację sanitarną i deszczową, kanały technologiczne, oświetlenie uliczne, 

kanalizacja sieci szerokopasmowej LEGMAN, przepusty pod docelową sygnalizację świetlną) wraz 

z obsługą komunikacyjną do terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej opracowanie 

analizy kosztowej uzbrojenia i dróg, 2.Opracowanie raportu o barierach inwestycyjnych, 

3.Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej inwestycji, 4.Analizy kosztowe 

makroniwelacji ( pod budowę sieci i dróg obsługujących teren), Koncepcja ma obejmować swoim 

zakresem ciągi ulic: - ul. Boiskową - dł. ok. 300 mb, -ul. Myśliwską odcinek: od skrzyŜowania z ul. 

Handlową do skrzyŜowania z ul. Boiskową - długość ok. 280mb od ul. Boiskowej do pętli w kierunku 

obwodnicy długość ok. 350mb, -ul. Handlową odcinek od ul. Jaworzyńskiej do skrzyŜowania z ul. 

Myśliwską długość ok. 370 mb, -ul. Jaworzyńską od skrzyŜowania z ul. Handlową do skrzyŜowania 

z ul. Boiskową (wraz ze skrzyŜowaniem i zatoką autobusową) długość ok. 450mb. Koncepcja 

powinna zostać opracowana w następujących branŜach: - część drogową, - odwodnienie, - 

oświetlenie uliczne, - kanały technologiczne, - kanalizacja LEGMAN - zieleń, - sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, - usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem i obiektami, - docelowa 

organizacja ruchu , - analizy kosztowe. Charakterystyczne parametry i konstrukcja nawierzchni 

Klasa dróg : dla ul. Jaworzyńskiej Z 1/2 dla pozostałych L/1/2, szerokość jezdni 1x7,00m, szer. 

chodnika 2x2 m szerokość ścieŜki rowerowej 2,0m, dla ul. Jaworzyńskiej ścieŜka rowerowa 

dwustronna 2 x1,5 m. Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektować jak dla dróg o kategorii ruchu 

KR 4 z mas mineralno-asfaltowych, w tym warstwa ścieralna odporna na skoleinowanie, zatoki 

autobusowe o nawierzchni betonowej wzmocnionej, zatoki postojowe z kostki betonowej 8cm, 

chodniki z kostki betonowej 8cm, ścieŜki rowerowe z mieszanki mineralno-bitumicznej lub kostki 

betonowej czerwonej bez faz. Urządzenia techniczne własne - odwodnienie Kanały deszczowe 

znajdujące się w ulicy Jaworzyńskiej w zaleŜności od parametrów technicznych oraz stanu 

technicznego przewidzieć do przebudowy. Ocena stanu technicznego powinna być poprzedzona 

wykonaniem czyszczenia kanału deszczowego wraz z inspekcją i sprawozdaniem z wyniku 

przeglądu z kompleksową oceną techniczną z przeglądu ( płyta DVD z cyfrowym zapisem obrazu i 

elektronicznym pomiarem metrów). Na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej jako obszar Legnica II, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywało się 

będzie poprzez lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach 



przepuszczalnych w ramach działki. Przykanaliki do wpustów ulicznych oraz studzienki naleŜy 

zaprojektować jako nowe. Studzienki ściekowe zaprojektować jako betonowe wyposaŜone w 

osadniki i wpusty Ŝeliwne, które powinny posiadać zabezpieczenie przed kradzieŜą. NaleŜy 

zaprojektować przyłącza kanalizacji deszczowej, które będą odprowadzały wody opadowe z 

istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Jaworzyńskiej oraz ulicy Boiskowej. Projekt 

powinien obejmować budowę przyłączy wyłącznie w granicach pasa drogowego. O szczegółowe 

warunki techniczne na wykonanie kanalizacji deszczowej naleŜy wystąpić do Zarządu Dróg 

Miejskich Legnica. Koncepcje budowy kanalizacji deszczowej dla tego rejonu do wglądu w 

Zarządzie Dróg Miejskich Legnica. Skrzynki zaworowe, studnie rewizyjne znajdujące się w pasie 

drogowym - przewidzieć w ramach zadania do regulacji wysokościowej. Górne części istniejących 

studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w miarę konieczności przebudować i przewidzieć 

wbudowanie dodatkowo pierścieni odciąŜających. Z uwagi na fakt, Ŝe dokumentacja koncepcyjna 

będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113, poz. 759- z późniejszymi zmianami), w 

szczególności art. 29 - 31. Infrastruktura niezwiązana z drogą Sieć wodociągowa - zaprojektować 

zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z LPWiK S.A. Zgodnie z wstępnymi warunkami 

przyłączenie naleŜy przewidzieć z rurociągu Ø 300 mm w ul. Jaworzyńskiej oraz Ø 600 mm w ul. 

Zachodniej - układ sieci pierścieniowej. Sieć kanalizacji sanitarnej - zaprojektować zgodnie z 

warunkami technicznymi uzyskanymi z LPWiK S.A. Zgodnie z wstępnymi warunkami z uwagi na 

ograniczone średnice kanału w ul. Jaworzyńskiej na wysokości ul. Boiskowej i w ul. Boiskowej 

naleŜy przebudować kanał sanitarny. Kanalizacja pod sieć szerokopasmową LEGMAN zgodnie z 

wytycznymi wydanymi przez referat informatyki Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli Urzędu Miasta 

Legnicy. W koncepcji naleŜy zabezpieczyć pas terenu pod budowę sieci gazu. Kanały 

technologiczne dla linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych zgodnie z 

warunkami gestorów sieci. Koncepcja winna równieŜ przewidywać usunięcie kolizji z pozostałymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego, a takŜe z 

elementami zagospodarowania terenu. W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

technicznej winny być zachowane dotychczasowe właściwości uŜytkowe i parametry techniczne 

przebudowywanych urządzeń. Wykonawca przygotowuje materiały do uzyskania warunków 

przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej. Dane techniczne do 

opracowania koncepcji 1.Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji naleŜy zapoznać się z 

nw. dokumentami: a.studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy b.miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: terenu byłej strefy ochronnej 

Huty Miedzi Legnica - rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy oraz obszaru połoŜonego w rejonie ulicy 



Jaworzyńskiej (zespół usługowy) w Legnicy c.koncepcja budowy ulic Myśliwskiej, Handlowej, 

Boiskowej - wraz z badaniami geotechnicznymi- 2008r. d.przełoŜenie ujściowego odcinka rowu K-

11 powyŜej obwodnicy miasta Legnica wraz z decyzją pozwolenia wodno prawnego 

e.ekofizjograficzna analiza i ocena warunków naturalnych stanu środowiska oraz istniejącego 

zagospodarowania f.wniosek o dofinansowanie realizacji projektu g.umowa o dofinansowanie nr 

POIG.06.02.02-00-041/10-00 h.koncepcja modernizacji ciągu ulic od skrzyŜowania ul. Złotoryjskiej 

z ul. Muzealną do skrzyŜowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą w ciągu ulic Skarbka i ul. 

Jaworzyńskiej wraz z obiektami inŜynieryjnymi w Legnicy - Trasa nr 2a - 2008r. (BSiPD STUDIO 

PROJEKT, ul. Grunwaldzka 17/1, 58-340 Głuszyca) 2.Przeprowadzić uzupełniające badania 

geotechniczne podłoŜa gruntowego, 3.Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do występowania w 

jego imieniu w sprawach dot. uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, 

uzgodnień, 4.przekrój konstrukcyjny jezdni i chodników uzgodnić z Zamawiającym, 5.konsultować z 

Zamawiającym zakres robót, 6.w początkowej fazie opracowania dokumentacji ustalić z 

Zamawiającym szczegółowe warunki do projektowania - podstawowe dane techniczne, warunki do 

projektowania z zakresu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 7.rozwiązania techniczne 

koncepcji drogowej muszą być rozpatrywane łącznie z docelową organizacją ruchu 

8.wykorzystywać w opracowywanej dokumentacji najnowsze rozwiązania technologiczne, 

9.uzyskać akceptację Zamawiającego dla warunków wydanych przez gestorów sieci, 10.wszelką 

korespondencję związaną z prowadzonymi pracami projektowymi prowadzić z powiadomieniem 

Zamawiającego. Raport o barierach inwestycyjnych powinien zawierać: 1)analizę SWOT miasta 

jako lokalizacji inwestycji oraz samego terenu inwestycyjnego wraz ze wskazaniem barier i 

uwzględnieniem informacji zawartych w informacji i klimacie inwestycyjnym oraz wskazaniem 

strategii dalszego rozwoju, 2)analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

innych dokumentów prawa lokalnego, 3)analizę elementów ekofizjografii, w tym analiza terenów 

zalewowych, 4)analizę dostępności komunikacyjnej, 5)analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej i 

gospodarczej, 6)analizę barier administracyjnych, 7)analizę uwarunkowań makro i miro 

ekonomicznych, 8)analizę wariantów rozwoju terenu (w tym: zminimalizowanie oddziaływania 

barier), 9)analizę moŜliwości pozyskania inwestorów dla wskazanego terenu, 10)bariery: 

ekologiczne , środowiskowe. Informacja o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji powinna 

zawierać : 1)badania rynku regionalnego i ogólnokrajowego pod względem określenia analizy 

potrzeb lokalizacji inwestycji na przedmiotowym terenie, 2)analizę porównawczą terenów Legnicy 

na tle m.in. Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego tzw. benchmarking, 3)ocenę 

atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oraz miasta wraz ze wskazaniem sektora firm, dla których 

istnieje duŜe prawdopodobieństwo zainteresowania obszarem, 4)analizę lokalnych działań 

słuŜących rozwojowi przedsiębiorczości, 5)analizę branŜ w regionie i w mieście, 6)uwarunkowania 



polityczne, 7)uwarunkowania wewnętrzne, 8)uwarunkowania zewnętrzne, 9)program działania na 

rzecz wzmocnienia klimatu inwestycyjnego miasta. Analizy kosztowe makroniwelacji (pod budowę 

sieci i dróg obsługujących teren).. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.33.20.00-4, 71.24.20.00-6, 71.24.10.00-9. 

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: 16.05.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  2000,00 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie usługi jak niŜej : a.co najmniej jedną usługę 

geotechniczną o wartości minimum 10.000 zł, b.co najmniej dwie koncepcje programowo 

przestrzenne, obejmujące zagospodarowanie, urządzenie i uzbrojenie terenu, w tym 

ocenę stanu infrastruktury technicznej oraz analizy kosztowe uzbrojenia dla inwestycji o 

wartości minimum 60 mln zł, c.co najmniej trzy prace studialne dla inwestycji o wartości 

minimum 60 mln zł. - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia 

Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. b) wykazu 



wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 

usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - 

załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. + dokumenty 

potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie Ocena 

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

UWAGA : Wykonawca musi wykazać wykonanie wszystkich wymaganych powyŜej usług. 

• 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: a) Projektant z uprawnieniami budowlanymi 

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. b) Projektant z uprawnieniami budowlanymi branŜy sanitarnej bez 

ograniczeń, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. c) Projektant z 

uprawnieniami budowlanymi branŜy elektrycznej bez ograniczeń, wpisany na listę 

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

wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. Ocena spełnienia warunku według : 1) 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 3) oświadczeń, Ŝe wskazane w załączniku nr 4 osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają ww. wymagane ww. 

wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia ww. warunku 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. 200.000,-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 ww. warunku 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  

• 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. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczenie, Ŝe osoby wykazane w 

załączniku nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają ww. wymagane 

uprawnienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika 

nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. 

Gwarancja - wg załącznika nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 7. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków 

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

Zamawiającego. 8. 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. 9. Oświadczenie, iŜ Wykonawca zapoznał się z 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. 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. 11. 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. 12. Dowód wpłacenia/wniesienia 

wadium. 13. Dowód opłacenia polisy lub dowód opłacenia innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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: najniŜsza cena. 

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 6 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:  

28.03.2011 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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.. 

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 

 
 


