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Legnica: Realizacja w systemie - projektuj i buduj - zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych 
nieruchomości przy ul. Hutników 3 

Numer ogłoszenia: 289251 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Koleje Dolnośląskie S.A. , ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 855 33 02. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolejedolnoslaskie.eu/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja w systemie - projektuj i buduj - zadania pn.: Wykonanie dokumentacji 
projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie -projektuj i 
buduj- zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budynku położonego w Legnicy przy ul. Hutników 3 i realizacja robót budowlanych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy, zwany dalej PFU, będący jej 
integralną częścią. Opracowanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje wykonanie następujących 
prac: a) projekt architektoniczno - budowlany remontu i przebudowy istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów PrawBud oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), b) 
uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawdzeń, uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, c) projekty 
wykonawcze obejmujące dokumentację wykonawczą w zakresie projektu wykonawczego architektury, konstrukcji, niezbędnych sieci i instalacji 
przebudowywanego budynku, plan zagospodarowania terenu, d) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót na cały zakres prac 
remontowych wraz z przebudową oraz robotami związanymi z planem zagospodarowania terenu w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389), e) projekt aranżacji wnętrz przebudowywanego 
budynku wraz kolorystyką elewacji. Remont nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Hutników 3 zostanie przeprowadzony w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dodatkowych 
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty pod względem formalno - prawnym oraz zawarcia umowy w 
sprawie o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania przedmiotowej umowy. Koszty uzyskania informacji, o których mowa w zdaniu 
poprzednim ponosi Wykonawca. Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego postępowania w oparciu o dokumentację 
projektową powinno obejmować: a) wykonanie robót budowlanych remontowych wraz z modernizacją budynku położonego w Legnicy przy ul. 
Hutników 3 zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz projektami wykonawczymi, b) uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Hutników 3. Nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Hutników 3 stanowi 
końcowy budynek w ciągu kamienic mieszkalno - usługowych. Nieruchomość znajduje się na terenie określonym symbolem 13MW-U w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. Nieruchomość budynkowa stanowi budynek trzykondygnacyjny, 
całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, zadaszonym gankiem i tarasem dostępnym z poziomu I piętra obiektu. Piwnice 
przedmiotowej nieruchomości mają charakter gospodarczy z węzłem cieplnym, pomieszczeniami sanitarnymi oraz magazynowymi. Budynek 
znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, jest pod opieką miejskiego konserwatora zabytków (przy Prezydencie Miasta Legnicy) i 
wszystkie planowane prace wymagają jego akceptacji, a także mogą wpłynąć na ostateczny zakres i koszt robót. Szczegółowe dane obiektu: a) 
powierzchnia zabudowy: 306,5 m2, b) kubatura: 4004 m3, c) powierzchnia użytkowa: 674,1 m2, d) powierzchnia netto: 828,0 m2. Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy zwrócenia uwagi na uzyskanie zamierzonego efektu architektonicznego bez uciekania się do jednostkowych i drogich 
rozwiązań materiałowych i technologicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w dobór materiałów i technologii 
proponowanych przez Wykonawcę w celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego 
postępowania powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem 
niniejszego postępowania powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, 
podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem 
niniejszego postępowania powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element w 
sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 14. Zamawiający umożliwi przedstawicielom 
Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu dokonanie wizji lokalnej nieruchomości położonej w Legnicy 
przy ul. Hutników 3. 15. Dokonanie wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 14 będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się z uprawnionym 
przedstawicielem Zamawiającego. Uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim jest: Małgorzata Maliszewska - Specjalista ds. nadzoru i koordynacji pracy magazynów, tel. +48 76 850 65 11. 16. Nie skorzystanie 
z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa w pkt. 14 przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek 
roszczeń na etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 
Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu budowy niezbędnych do przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu 
obciążają Wykonawcę.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.62.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 15. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, czyli w dniu 02.11.2010r. do godz. 
10.00 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawcy przysługuje 
uprawnienie w zakresie wyboru formy wadium z uwzględnieniem poniższych postanowień. Wadium może być wniesione w jednej z kilku 
następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wniesienia wadium należy dokonać w następujący sposób: a) dla wadium 
wnoszonego w pieniądzu poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1090 2398 0000 0001 0844 2244. b) wadium w 
formie pieniężnej zostanie uznane za prawidłowo wniesione jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego przed 
upływem terminu składani ofert. c) na poleceniu przelewu należy wpisać: -Wadium w postępowaniu na realizację zadania w systemie -projektuj i 
buduj- pn. -Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3-. d) wadium wnoszone w 
formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Spółka Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica. Oryginał 
dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaleca się dołączyć 
do oferty. e) oryginalne dokumenty gwarancyjne-poręczenia będą zdeponowane w siedzibie Zamawiającego. Zalecane jest aby w przypadku 
wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium, z potwierdzeniem dokonanego 
przelewu. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 4a art. 46 
Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się 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 doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz minimum 2 robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Przedmiotowe roboty budowlane powinny zostać wykonane w systemie -zaprojektuj i wybuduj- a wartość 
przedmiotowych robót nie może być niższa niż kwota nominalna brutto 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każdej z 
nich. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia 
wraz z wykazem licencjonowanego oprogramowania do realizacji prac projektowych i kosztorysowych dostępnych Wykonawcy 
w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby osoby, którymi dysponuje Wykonawca 
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spełniały co najmniej następujące wymagania: I. kierownik budowy (koordynator robót) - posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, II. kierownicy robót - w specjalności: instalacji 
sanitarnych i wentylacji oraz instalacji elektrycznych, III. członkowie zespołu projektowego (minimum czterech) - posiadający 
uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących branżach: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacji 
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Wskazane w pkt. I-III osoby powinny posiadać zaświadczenia o przynależności do 
właściwych dla wykonywanych przez siebie czynności izb zawodowych. Przedmiotowe zaświadczenia winny być załączone do 
oferty Wykonawcy. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia Wykonawcy oraz liczebności personelu 
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku jeśli okres prowadzenia 
działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 
000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości również z opinią odpowiednio o badaniu sprawozdania albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i 
należności - za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 
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. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu 
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz 
liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

• 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• sprawozdanie finansowe w całości, 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 inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i 
należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, 
przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej 
korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego 
zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

• 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, jeżeli 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 niż 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 
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• 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

•  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 80 
• 2 - Termin wykonania zamówienia - 20 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie terminu 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, gdy jest ona spowodowana: I. warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót 
budowlanych, II. epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, III. siłą wyższą, IV. w przypadku złożenia 
przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, zmniejszą ich koszty, 
poprawią jakość lub sprawność realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, V. w przypadku wystąpienia innych 
nieprzewidzianych robót w obszarze terenu budowy. VI. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy; VII. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 
budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, VIII. zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane 
zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, IX. zmiana w 
przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po wejściu w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.kolejedolnoslaskie.eu/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, pon-pt 7.30-
15.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2010 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojska 
Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 
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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 

 
 


