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Polska-Legnica: Roboty w zakresie budowy dróg 
2013/S 237-411249 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Roboty budowlane 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
Prezydent Miasta Legnicy 
pl. Słowiański 8 
Punkt kontaktowy: Refarat Zamówień Publicznych, pl. Słowiański 7, Urząd Miasta Legnica 
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 
59-220 Legnica 
POLSKA 
Tel.: +48 767212322 
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks: +48 767212325 
Adresy internetowe:  
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd 
Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 
Plac Słowiański 8, pokój nr 208 
Punkt kontaktowy: Referat Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 
59-220 Legnica 
POLSKA 
Tel.: +48 767212322 
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks: +48 767212325 
Adres internetowy: www.legnica.eu 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości 
połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej". 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług 
Roboty budowlane 
Wykonanie 
 
 



Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Legnica. 
Kod NUTS PL516 
 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
1. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej oraz 
odcinek ul. Grabskiego od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do ul. Wojska Polskiego, w tym wykonanie 
następujących robót: 
1)Przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o przekazaną 
dokumentację. 
2) Część drogowa, droga klasy Z: ul. Jaworzyńska - o długości ok. 2,5km; ul. Grabskiego o długości 
ok.0,26km: 
a) przebudowa jezdni - wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki granitowej w ul. Grabskiego na 
odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego, 
b) przebudowa ciągów pieszych i budowa ciągów rowerowych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i 
granitowej, 
c) budowa zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego, 
d) budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, 
e) zagospodarowanie pasów zieleni, 
f) docelowa organizacja ruchu drogowego. 
3) Część elektryczna: 
a) budowa sieci oświetlenia ulicznego, 
b) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi. 
4) Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego. 
5) Budowa kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN oraz kanału 
technologicznego. 
6) Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
7) Usunięcie kolizji z siecią gazową, ciepłowniczą, teletechniczną i teleinformatyczną 
8) Usunięcie kolizji z siecią wodno-kanalizacyjną. 
2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie trzech zezwoleń i zatwierdzonej dokumentacji 
na realizację inwestycji drogowej (zrid) obejmujących następujące odcinki ulic: 
1) ul. Jaworzyńska – od ul. Skarbka do ul. Grabskiego, od ul. Grabskiego do ul. Handlowej oraz od ul. 
Boiskowej do ul. Borsuczej, skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka (w oparciu o dokumentację pn. 
Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych – 
Przebudowa ul. Jaworzyńskiej), 
2) Skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinek ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. 
Wojska Polskiego (w oparciu o dokumentację opracowaną w ramach zadania Budowa Zbiorczej Drogi 
Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece 
Kaczawie). 
3) ul. Jaworzyńska na odcinku od ul. Handlowej do ul. Boiskowej wraz ze skrzyżowaniami (w oparciu o 
dokumentację opracowaną w ramach zadania Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-
usługowych w Legnicy” - wykonanie ww. dokumentacji współfinansowane było ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013). 
UWAGA : Ulica Jaworzyńska na odcinku od ul. Skarbka do ul. Grabskiego oraz ulica Grabskiego położone 
są na terenie zabytkowego, miejskiego zespołu budowlanego dzielnicy Tarninów w Legnicy wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 27.08.1982r. pod numerem 
573/636/L. 
Pozostałe roboty i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji – 
Rozdział 4 i 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i projekcie umowy - Rozdział 3 siwz. 
Zamawiajacym jest Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica i Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy - zgodnie z zawartym porozumieniem. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
45233120, 45231400, 45231600, 45231300, 45231220 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak 
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
 



II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Powyżej 5.000.000,- EUR. 
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6) 
ustawy Prawo zamówień publicznych – max. do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. 
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Rozpoczęcie 3.2.2014. Zakończenie 30.5.2017 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
300.000,- PLN. 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących: 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 
III.1.4)Inne szczególne warunki 
III.2)Warunki udziału 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi 
posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia w całym jego 
okresie, tj. posiadać roczny obrót w wysokości min 20.000 000,- PLN w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz 
b) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego 
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
2. Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację 
zamówienia tj. mieć dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.500.000,- 
PLN 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz 
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". 
3. Wykonawca musi być 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, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej. Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz 
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonał roboty, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 zadania: 
- jedno zadanie polegające na przebudowie/budowie drogi klasy min. Z ( w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) o jezdni z nawierzchni 
bitumicznej, o długości min. 800m w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem oraz 
- jedno zadanie polegające na przebudowie/budowie pasa drogowego/placu o nawierzchni z kostki 
brukowej kamiennej o powierzchni min. 2.000m2 w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem w 
strefie ochrony konserwatorskiej. 
- wg wzoru załącznika nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz wraz z załączonymi: dowodami 
– poświadczeniami podmiotów, na rzecz których wykazane w załączniku roboty budowlane zostały 
wykonane lub dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje, protokół zdawczo-odbiorczy, zawarta umowa z 
potwierdzeniem jej realizacji itp. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz 
b) wykazu, wg wzoru załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz, robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz 
z załączonymi: 
- dowodami tj. poświadczeniami podmiotów, na rzecz których wykazane w załączniku roboty budowlane 
zostały wykonane, dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone lub innymi dokumentami, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń podmiotów na rzecz których wykazane 
w załączniku roboty budowlane zostały wykonane 
lub 
- dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone np. referencje, protokół zdawczo-odbiorczy, zawarta umowa z potwierdzeniem jej 
realizacji itp. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 
2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio 
wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: 
1) Kierownik budowy: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków 
izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 – 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, że była kierownikiem budowy na 2 zadaniach: 
- jedno zadanie polegające na przebudowie/budowie drogi klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) o jezdni z nawierzchni 
bitumicznej, o długości min. 800m w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem 
oraz 
- jedno zadanie polegające na przebudowie/budowie pasa drogowego/placu o nawierzchni z kostki 
brukowej kamiennej o powierzchni min. 2.000m2 w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem w 
strefie ochrony konserwatorskiej. 
2) Kierownik robót elektrycznych: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r.(Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 
3) Kierownik robót sanitarnych: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 
07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. 
 
 
 
 
 



4) Kierownik robót telekomunikacyjnych: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wpisana na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 
07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 – 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, wg wzoru załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz, osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia + dodatkowo dla kierownika budowy 
informacji potwierdzających, że była kierownikiem budowy na 2 zadaniach: 
- jedno zadanie polegające na przebudowie/budowie drogi klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) o jezdni z nawierzchni 
bitumicznej, o długości min. 800m w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem oraz 
- jedno zadanie polegające na przebudowie/budowie pasa drogowego/placu o nawierzchni z kostki 
brukowej kamiennej o powierzchni min. 2.000m2 w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem w 
strefie ochrony konserwatorskiej. 
np. kserokopia dziennika budowy, protokół odbioru robót, referencje, itp. a także 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, że 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. z 
2010r. Nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) oraz że są wpisane na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi 
urządzeniami, narzędziami i wyposażeniem zakładu: 
Wytwórnią mas bitumicznych o wydajności co najmniej 100t/h- 1 szt. 
Wywrotką samojezdną lub ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowawczą do przewozu mas 
mineralno- asfaltowych o ładowności min. 15 ton - 2 szt. 
Rozściełaczem do nawierzchni mineralno-asfaltowych o szerokości układania min. 3,5 m – max. 11 m - 1 
szt. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz 
b) wykazu urządzeń, narzędzi i wyposażenia zakładu wg wzoru –załącznik nr 5 do Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 siwz wraz z informacjami o podstawie do dysponowania wyżej wymienionymi 
zasobami. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". 
4. Wykonawca wykona siłami własnymi roboty drogowe. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 
5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji na okres minimum 5 lat - max. 10 lat - 
okres gwarancji jest kryterium punktowanym 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 
1. Cena. Waga 90 
2. Okres gwarancji. Waga 10 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne 



IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
IM.RZP.271.247.31.2013 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
Wstępne ogłoszenie informacyjne 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 41-065427 z dnia 27.2.2013 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Dokumenty odpłatne: tak 
Podać cenę: 5 300 PLN 
Warunki i sposób płatności: Przelew. 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
27.12.2013 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 27.12.2013 - 10:30 
Miejscowość:  
Urząd Miasta Legnica, PLac Słowiański 7, pokój nr 9. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3)Informacje dodatkowe 
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp 
Wykonawca musi przedłożyć – załączyć do oferty: 
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust 1 ustawy Pzp- wg załącznika nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz. 
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. 
Aktualny odpis winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę 
organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób 
upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku reprezentowania 
Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby 
upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z 
dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawca musi 
złożyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
1.4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -8 
ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy 
Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10-11 
ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
 



2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) o udzielenie 
zamówienia: 
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do 
pełnienia funkcji pełnomocnika wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców (członków konsorcjum/przedsiębiorców) winno być 
dołączone do oferty. 
2.2. oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 
2.3. formularz oferty- Rozdział nr 1 siwz winni podpisać wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, 
Zamawiający informuje, że dopuszcza podpisanie Formularza oferty przez osobę wskazaną do 
reprezentowania (lidera konsorcjum) na podstawie złożonego pełnomocnictwa upoważniającego lidera do 
podpisania w imieniu partnerów wszystkich dokumentów składających się na ofertę pod warunkiem, że: 
1. w nagłówku Formularza oferty zostaną wymienione nazwy i dane wszystkich członków konsorcjum oraz 
zapis, że tworzą konsorcjum firm, które reprezentuje Lider konsorcjum … (wpisać nazwę); 
2. w miejscu „ Podpisano” zostanie złożone oświadczenie : „ W imieniu i na rzecz członków Konsorcjum 
złożonego z …….…. ( wymienić członków konsorcjum) działa pełnomocnik ……….… (Lider konsorcjum) 
……………….” Podpis/y pełnomocnika (Lidera konsorcjum), 
2.4. Wykonawcy muszą spełniać łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w 
pkt. 13 - 21 „Instrukcji dla Wykonawców” -Rozdział 2 siwz. 
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy, 
Jeżeli oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda przedłożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 
3. Dokumentowanie spełniania warunków przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów wymaganych w pkt. w pkt. 1 ppkt. 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) 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. 
3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1. c) powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu wymaganego w pkt. 1 ppkt. 1.5. i 1.7 - składa 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 oraz ppkt 10-11. ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.4. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3.1 i ppkt 3.3 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 3 ppkt 3.2. i 3.3. stosuje się 
odpowiednio. 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
02-678 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587701 
Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Składanie odwołań 
 
 
 



VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
02-678 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587701 
Faks: +48 224587700 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
4.12.2013 
 


