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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą sprzętu 

komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania: 

Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie 



Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami 

danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia 

elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą 

sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz opieki 

technicznej jak niżej: - P73-05821 WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc - 4 sztuki - R18-04290 

WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DvcCAL - 316 sztuk - 6VC-02076 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 

OLP NL Gov DvcCAL - 22 sztuki - SonicWALL Comprehensive Gateway Security Suite for NSA 

3500 (1 rok) - 1 sztuka - Adobe Photoshop Lightroom 5 - 1 sztuka - Komputer biurkowy - 52 sztuki 

- Komputer przenośny - 1 sztuka - Monitor LCD - 5 sztuk - Drukarka atramentowa - 1 sztuka - 

Drukarka laserowa A3 - 1 sztuka - Drukarka laserowa A4- 1 sztuka - Drukarka laserowa A3 

kolorowa - 1 sztuka - Drukarka laserowa A4 z dupleksem - 4 sztuki - Skaner dokumentów A4 - 1 

sztuka - Przełącznik (8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T 16 wolnych gniazd SFP) - 1 

sztuka - Przełącznik (24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkości, 2 wolne gniazda 

mini-GBIC SFP) - 1 sztuka - Media konwerter z wymiennymi modułami światłowodowymi - 2 

sztuki - Moduł światłowodowy 2xLC- dwa włókna jednomodowe do 10 km Moduł współpracuje z 

przełącznikiem (z 2 gniazdami SFP ) oferowanym w niniejszym postępowaniu przetargowym) - 2 

sztuki - Moduł światłowodowy 2xLC- dwa włókna jednomodowe do 10 km Moduł współpracuje z 

media konwerterami i przełącznikiem (z 16 gniazdami SFP ) oferowanym w niniejszym 

postępowaniu przetargowym) - 4 sztuki - Moduł światłowodowy, zestaw nadawczo -odbiorczy SC 

- jedno włókno jednomodowe do 10 km - 1 kpl - Moduł światłowodowy 2xLC- dwa włókna 

wielomodowe do 0,55 km - 2 sztuki - Wtyki RJ45 kat.5e (nieekranowane) - 100 sztuk - Pendrive - 

10 sztuk - Klawiatura - 30 sztuk - Modem GSM - 2 sztuki - 4 GB RAM do noteboka Probook 4540s 

(PN: H5J89EA) DDR3 (1600 MHz) - 1 sztuka - 4 GB RAM do noteboka Probook 4530s (PN: 

A6D94EA) DDR3 (1333 MHz) - 1 sztuka - karta sieciowa PCI- Express x1 1000BaseT RJ45- 4 

sztuki - Konwerter (przejściówka) USB na RS232 - 2 sztuki - Dysk przenośny - 1 sztuka - Głośniki 

stereofoniczne - 1 kpl - Mikrofon stojący- 1 sztuka - Czytnik (adapter) umożliwiający podłączenie 

pendrive i karty SD do tableta Samsung Galaxy Tab - 10.1 (P7500) - 1 sztuka. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.50.00-8, 48.00.00.00-8, 30.21.33.00-8, 

30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.50-0, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3, 

72.59.10.00-4, 48.32.20.00-1, 30.23.71.10-3, 32.42.20.00-7, 30.23.46.00-4, 30.23.74.60-1, 

32.55.24.10-4, 30.23.72.30-0, 30.23.71.35-4, 30.23.31.32-5, 32.34.24.12-3, 32.34.10.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 5000 PLN 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie 2 zamówienia obejmujące dostawę komputerów, 

monitorów i drukarek o wartości minimum 150.000 zł brutto każde - wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do 

Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz wraz z załączeniem: - dowodów tj. 

poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym że 

w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. - lub 

dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie np. referencje, zawarte umowy z poświadczeniem ich 

realizacji, protokoły odbioru 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 również wykonywanych dostaw wraz z rozmieszczeniem i instalacją, 

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



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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji dla 

Wykonawców - Rozdział 2 siwz wraz z załączeniem: - dowodów tj. 

poświadczenia podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z tym że 

w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. - lub 

dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie np. .referencje, zawarte umowy z poświadczeniem ich 

realizacji, protokoły odbioru itp. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej; 

 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

• inne dokumenty 

Wymagane w punkcie 8 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz certyfikaty oraz 

deklaracje i oświadczenia producentów: 1)dla komputera biurkowego (52 szt.) - 

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i 

produkcji lub równoważny (dołączyć do oferty), - Deklaracja zgodności CE dla 

oferowanego sprzętu (dołączyć do oferty), - Certyfikat Energy - jako potwierdzenie 

wymagany wydruk ze strony http://www.energystar.gov/ lub http://www.eu-

energystar.org/ (dołączyć do oferty), - Certyfikat EPEAT na poziomie Gold dla Polski - 

jako potwierdzenie wymagany wydruk ze strony http://www.epeat.net/ (dołączyć do 

oferty), - Gwarancja producenta - 3 letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, 

serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, 

że serwis będzie realizowany zgodnie z SIWZ - Odpowiedni certyfikat lub deklaracja 

producenta maksymalnie 28 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z 

normą ISO 9296 / ISO 7779 -dotyczy głośności (dołączyć do oferty) 2)dla komputera 

przenośnego ( 1 szt.) - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na 

proces projektowania i produkcji lub równoważny (dołączyć do oferty), - Deklaracja 

zgodności CE dla oferowanego sprzętu (dołączyć do oferty), - Certyfikat EPEAT na 

poziomie Gold dla Polski - jako potwierdzenie wymagany wydruk ze strony 

http://www.epeat.net/ (dołączyć do oferty), - Gwarancja producenta - 12 miesięcy, serwis 

urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, 

że serwis będzie realizowany zgodnie z SIWZ - Certyfikat lub deklaracja producenta 

potwierdzająca głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca 



maksymalnie 32dB; 3)dla monitora LCD (5 szt.) - Certyfikat ISO9001:2000 dla 

producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny 

(dołączyć do oferty), - Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dołączyć do oferty), - 

Certyfikat Epeat na poziomie Gold, wymagany wpis dotyczący oferowanego monitora w 

internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej (dołączyć do oferty). 4) Drukarka laserowa A3 (1 szt.) - 3 lata gwarancji 

producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub 

sprzęt zastępczy. Wymagane oświadczenie producenta o sprawowaniu gwarancji 

zgodnie z SIWZ. Do oferty należy dołączyć oświadczenia producenta o sprawowaniu 

gwarancji zgodnie z SIWZ. 5)Drukarka laserowa A3 kolorowa (1 szt.) - 3 lata gwarancji 

producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub 

sprzęt zastępczy. Wymagane oświadczenie producenta o sprawowaniu gwarancji 

zgodnie z SIWZ. Do oferty należy dołączyć oświadczenia producenta o sprawowaniu 

gwarancji zgodnie z SIWZ. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

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

zamówienia. 2. Oświadczenie, że 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 na przyjęcie warunków zmian w 

umowie - wg załącznika nr 4do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której 

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

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wypełnioną umowę wg Rozdziału 

Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi 

zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

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

o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z 

dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym 

Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, 

a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania 

oświadczeń w imieniu Wykonawców. 7. 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 innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące sprzętu- wg załącznika 

nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. 

Wymagane w punkcie 8 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia certyfikaty oraz deklaracje i oświadczenia producentów - patrz tabele: 1) 

dla komputera biurkowego (52 szt.) - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego 

sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny (dołączyć do oferty), - Deklaracja 

zgodności CE dla oferowanego sprzętu (dołączyć do oferty), -Certyfikat Energy - jako 

potwierdzenie wymagany wydruk ze strony http://www.energystar.gov/ lub http://www.eu-

energystar.org/ (dołączyć do oferty), - Certyfikat EPEAT na poziomie Gold dla Polski - jako 

potwierdzenie wymagany wydruk ze strony http://www.epeat.net/ (dołączyć do oferty), - 

Gwarancja producenta - 3 letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, serwis urządzeń 

musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - 

wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany zgodnie 

z SIWZ - Odpowiedni certyfikat lub deklaracja producenta maksymalnie 28 dB z pozycji operatora 

w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 -dotyczy głośności (dołączyć do 

oferty) 2)dla komputera przenośnego ( 1 szt.) - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta 

oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny (dołączyć do oferty), - 

Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu (dołączyć do oferty), - Certyfikat EPEAT na 

poziomie Gold dla Polski - jako potwierdzenie wymagany wydruk ze strony http://www.epeat.net/ 

(dołączyć do oferty), - Gwarancja producenta - 12 miesięcy, serwis urządzeń musi być 

realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - 

wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany zgodnie 

z SIWZ - Certyfikat lub deklaracja producenta potwierdzająca głośności jednostki centralnej 

mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 32dB; 3)dla monitora LCD (5 szt.) - Certyfikat 

ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub 

równoważny (dołączyć do oferty), - Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dołączyć do oferty), - 

Certyfikat Epeat na poziomie Gold, wymagany wpis dotyczący oferowanego monitora w 

internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

(dołączyć do oferty). 4)Drukarka laserowa A3 (1 szt.) - 3 lata gwarancji producenta drukarki - 

naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. Wymagane 



oświadczenie producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. Do oferty należy dołączyć 

oświadczenia producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. 5)Drukarka laserowa A3 

kolorowa (1 szt.) - 3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h 

od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. Wymagane oświadczenie producenta o sprawowaniu 

gwarancji zgodnie z SIWZ.Do oferty należy dołączyć oświadczenia producenta o sprawowaniu 

gwarancji zgodnie z SIWZ. 10. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku 

przynależności do grupy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331- z późniejszymi zmianami) - wg załącznika nr 7 do Instrukcji 

dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w przypadku 

przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej lista podmiotów należących wraz z Wykonawcą 

do grupy kapitałowej 11. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 4 do Instrukcji dla 

Wykonawców- Rozdział 2 siwz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.legnica.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

10.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 



niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


