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Legnica: Wykonanie pełnobran Ŝowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Modernizac ja Trasy 2a 

w Legnicy celem poprawy jako ści poł ączeń z Siecią TEN-T i dróg 

krajowych - przebudowa ul. Jaworzy ńskiej.  

Numer ogłoszenia: 297194 - 2012; data zamieszczenia : 10.08.2012 

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:  Wykonanie pełnobranŜowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja Trasy 2a w 

Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. 

Jaworzyńskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

wykonanie pełnobranŜowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej między innymi: 

1)Roboty drogowe, projektowana klasa drogi Z1/2, kategoria ruchu KR4: a)przebudowę nawierzchni 

drogowych jezdni, chodników, ścieŜek rowerowych, obiektów inŜynieryjnych, zatok autobusowych, 

b)zagospodarowanie pasów zieleni, c)opracowanie organizacji ruchu docelowej łącznie z 

sygnalizacją świetlną oraz organizacji ruchu w trakcie budowy, między innymi z uwzględnieniem 



realizacji prac -pod ruchem - sygnalizacje wyposaŜyć w kamery cyfrowe IP. 2)Kanalizację 

deszczową. 3)Oświetlenie uliczne. 4)Budowę m.in: a)kanalizacji Miejskiej Szerokopasmowej 

Bezpiecznej Sieci Teleinformacyjnej LEGMAN w pasie drogowym; b)zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem w mieście; c)kanału technologicznego. 5)Usunięcie kolizji z sieciami, 

obiektami. 6)Sporządzenie projektu podziału geodezyjnego i wykazu działek geodezyjnych 

potrzebnych pod wykup w celu uzyskania pasa drogowego umoŜliwiającego budowę jezdni 

szerokości 7m wraz ze skrzyŜowaniami. 7)Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej. 

8)Wbudowanie materiałów np. kostki granitowej i krawęŜników pochodzących z odzysku 

stanowiących własność Gminy Legnica. 9)Sporządzenie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem 

obiektów, które w ramach decyzji zrid zostaną przejęte na rzecz Gminy Legnica na dzień złoŜenia 

kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie 

z załączoną dokumentacją - Rozdział 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektem 

umowy - Rozdział 3 siwz.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7. 

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: 10.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  3.000,- 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 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonuje, w okresie 



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

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówienia, polegające na 

opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektu budowlanego i 

wykonawczego) oraz uzyskał decyzję pozwolenia na budowę lub zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie/przebudowie drogi publicznej o 

klasie co najmniej Z o długości minimum 800m, w tym co najmniej jedno zamówienie 

polegające na opracowaniu pełnobranŜowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w 

tym projektu budowlanego i wykonawczego) oraz uzyskał decyzję pozwolenia na budowę 

lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie/przebudowie 

drogi publicznej o klasie co najmniej Z w terenie zabudowanym wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem o długości minimum 800m - z podaniem wartości, przedmiotu, daty 

wykonania i odbiorców kaŜdego z zamówień wg wzoru - wg wzoru - załącznik nr 3 do 

Instrukcji dla Wykonawców-Rozdział nr 2 siwz wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. 

referencje, protokół zdawczo-odbiorczy, zawarta umowa z potwierdzeniem jej realizacji, 

strony tytułowe opracowań projektowych, z których wynikał będzie zakres itp. 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 - wg wzoru załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - 

Rozdział 2 siwz + dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie np. referencje, protokół zdawczo-odbiorczy, zawarta umowa z 

potwierdzeniem jej realizacji, strony tytułowe opracowań projektowych, z których wynikał 

będzie zakres itp. Ocena spełnienia w/w warunku 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) Projektant branŜy drogowej - osoba z 

uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń pełniąca obowiązki Koordynatora prac 



wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 

ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 156,poz. 1118- 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, Ŝe była projektantem i pełniła obowiązki Koordynatora 

prac na co najmniej 2 zamówieniach, polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej (w tym projektu budowlanego i wykonawczego) obejmujących 

budowę/przebudowę drogi publicznej o klasie co najmniej Z o długości minimum 800m, w 

tym co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu pełnobranŜowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektu budowlanego i wykonawczego) 

obejmujące budowę/przebudowę drogi publicznej o klasie co najmniej Z w terenie 

zabudowanym wraz z odwodnieniem i oświetleniem o długości minimum 800m. 2) 

Projektant branŜy elektrycznej - osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie 

z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 156,poz. 

1118- z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 3) Projektant 

branŜy sanitarnej - osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z 

zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 156,poz. 1118- 

z późniejszymi zmianami) 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 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 izby 

samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 

07.07.1994 (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczone od 



odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem 

w/w funkcji, d) dla projektanta-koordynatora (ppkt 1) informacji potwierdzających, Ŝe był 

projektantem i pełnił obowiązki Koordynatora prac na co najmniej 2 zamówieniach, 

polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektu 

budowlanego i wykonawczego) obejmujących budowę/przebudowę drogi publicznej o 

klasie co najmniej Z o długości minimum 800m, w tym co najmniej jedno zamówienie 

polegające na opracowaniu pełnobranŜowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w 

tym projektu budowlanego i wykonawczego) obejmujące budowę/przebudowę drogi 

publicznej o klasie co najmniej Z w terenie zabudowanym wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem o długości minimum 800m, potwierdzonych np. referencjami, stronami 

tytułowymi opracowań projektowych, z których wynikał będzie zakres i wskazanie osoby 

wykonawcy, protokołem zdawczo-odbiorczym, zawartą umową z potwierdzeniem jej 

realizacji itp. 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 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  

• 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Formularz oferty wg załączonego wzoru - Rozdział 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. Oświadczenia winni złoŜyć wszyscy wykonawcy występujący 

wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Informacje potwierdzające, Ŝe osoba wyznaczona na 

projektanta-koordynatora, była projektantem i pełniła obowiązki Koordynatora prac na co najmniej 2 

zamówieniach, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym 

projektu budowlanego i wykonawczego) obejmujących budowę/przebudowę drogi publicznej o 

klasie co najmniej Z o długości minimum 800m, w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na 

opracowaniu pełnobranŜowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektu budowlanego 

i wykonawczego) obejmujące budowę/przebudowę drogi publicznej o klasie co najmniej Z w terenie 

zabudowanym wraz z odwodnieniem i oświetleniem o długości minimum 800m, potwierdzonych np. 

referencjami, stronami tytułowymi opracowań projektowych, z których wynikał będzie zakres i 

wskazanie osoby wykonawcy, protokołem zdawczo-odbiorczym, zawartą umową z potwierdzeniem 

jej realizacji itp. 4. Oświadczenie - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg wzoru 

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

zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. WYKAZ CEN - Zestawienie naleŜności Wykonawcy 

za wykonanie elementów rozliczeniowych w ramach realizacji zamówienia- wg wzoru załącznika nr 

7 do niniejszej instrukcji. 7. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków 

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

Zamawiającego. 8. 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. 9. 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. 10. 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: 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 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:  

20.08.2012 godzina 11:00, 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 

 
 


