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Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE  

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe   
Prezydent Miasta Legnicy 
pl. Słowiański 8 
Punkt kontaktowy: Referat Zamówień Publicznych Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miasta Legnica, pl. 
Słowiański 7, pokój nr 22 
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 mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale Ŝy przesyła ć na adres:  Urząd 
Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 
pl. Słowiański 8, pokój nr 208 
Punkt kontaktowy: Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Legnica, pl. Słowiański 7 , pokój nr 22 
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 zamawiaj ącej   
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści   
Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji za mawiaj ących   
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 



Sekcja II: Przedmiot zamówienia  

II.1)Opis  
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą:  
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica”. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług   
Usługi 
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi 
Kod NUTS PL516 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy r amowej 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. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Legnicy z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na 
terenie których powstają odpady komunalne, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.; 
1) Powierzchnia miasta Legnicy – 56,29 km2; 
2) Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Legnicy wynosi: 98.357 osób 
(stan na 31.12.2012r.). Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy na terenie miasta wynosi: 
około 3.023 osoby (stan na 31.12.2012r.); 
3) Podział ludności w mieście Legnicy wg typu zabudowy przestawia się następująco: 
a) zabudowa wielorodzinna – 68%, 
b) zabudowa jednorodzinna – 32%; 
4) szacunkowa ilość odpadów, o którym mowa w pkt 1 wyniesie 164.664 Mg, czyli 4.574 Mg miesięcznie 
5) adres RIPOK – Legnica, ul. Rzeszotarska 1- odległość od centrum miasta ok. 5 km 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
2) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie 
których powstają odpady komunalne, 
3) transport odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK), 
4) organizację akcji odbioru zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, 
5) odbiór przeterminowanych leków z pojemników słuŜących do gromadzenia przeterminowanych leków 
zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta Legnicy, 
6) organizację selektywnej zbiórki opakowań ze szkła wraz z ich odbiorem , 
7) zapewnienie właścicielom nieruchomości moŜliwości wynajmu, dzierŜawy lub innej formy dysponowania 
pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, 
8) zapewnienie właścicielom nieruchomości moŜliwości świadczenia usługi mycia, dezynfekcji oraz 
dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na zmieszane odpady komunalne. 
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz pn. „OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA” 
Zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6) ww. ustawy Pzp zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)  
90500000, 90511000, 90511300, 90512000, 90513100 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń 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)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.2.1)Całkowita wielko ść lub zakres:   
Szacunkowa wartość bez VAT:  
Zakres: między 200 000 i 4 800 000 EUR 
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 1.7.2013. Zakończenie 30.6.2016 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i technicznym  

III.1)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:   
400 000,00 PLN 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/ lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je reguluj ących:  
III.1.3)Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówi enie:   
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania 
działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z 
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zbierania zuŜytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o 
zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.) 
Ocena spełnienia warunku według : 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz oraz 
b) wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Legnica w trybie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 
c) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez 
wymaganego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2005 r. poz. 1495), 
d) zezwolenia na transport odpadów wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21); 
Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań opisanych w pkt 13 ppkt 13.1 „Instrukcji dla 
Wykonawców” - Rozdział 2 siwz przez cały okres realizacji zamówienia. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
III.1.4)Inne szczególne warunki  
III.2)Warunki udziału  
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego  
III.2.2)Zdolno ść 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. mieć dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.500.000,- PLN 
na realizację powyŜszego zamówienia potwierdzoną informacją banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,- zł ,potwierdzone polisą, a w przypadku jej 
braku innym dokumentem potwierdzającym, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej. 
Ocena spełnienia warunku według : 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz oraz 
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
Ocena spełnienia 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, 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 wykonał/li: 
a) jedną usługę odbioru odpadów, wykonywaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez 
okres co najmniej 12 miesięcy, która obejmowała odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 



komunalnych o kodzie 20 03 01, o łącznej masie minimum 30.000 Mg przy gęstości odpadów min. 223 
kg/m3, w okresie 12 miesięcy, oraz 
b) jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z rejonów 
zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych), obejmującą co 
najmniej 50 lokali mieszkalnych. 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 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 Ŝe w 
odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. 
- lub dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. 
referencje, protokoły odbioru, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. 
UWAGA: 
Wykonawca powyŜsze doświadczenie zawodowe ppkt a) i b) moŜe wykazać jako odrębne zamówienia lub 
w jednym zamówieniu. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz oraz 
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 podmiotów, na rzecz 
których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dokumentów lub dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 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 Ŝe w 
odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. 
- lub dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie np. 
referencje, protokoły odbioru, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich 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 niŜej stanowisk: 
1) Osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru 
samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych – 3 osoby 
oraz 
2) Osoby posiadające aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami cięŜarowymi o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyŜej 3,5 t i min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy ww. pojazdu – 21 osób 
oraz 
3) Osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek 
odpadów - 18 osób 
Ocena spełnienia warunku według: 
1. oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz oraz 
2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia + 
dodatkowo: 
2.1. dla osób wymaganych w pkt 13 ppkt 13.3. 1) „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz informacje, 
Ŝe dana osoba posiada min. 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru 
samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych, 
potwierdzone np referencjami, oświadczeniem pracodawcy, potwierdzeniem staŜu pracy potwierdzającym 
wykonywanie ww. zakresu prac-obowiązków, świadectwem pracy z zakresem wykonywanych obowiązków, 
oświadczeniem –wykazem wykonywanych prac, CV itp. 
2.2. dla osób wymaganych w pkt 13 ppkt 13.3. 2) „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz informacje, 
Ŝe dana osoba posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami cięŜarowymi o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyŜej 3,5 tony i min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy ww. pojazdu, 
potwierdzone: 
a) uprawnieniami w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r., poz 1137) do 
kierowania pojazdami cięŜarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony – kserokopia 
uprawnień 
b) min. 3 letnie doświadczenie potwierdzone np referencjami ,oświadczeniem pracodawcy, potwierdzeniem 
staŜu pracy potwierdzającym wykonywanie ww. zakresu prac-obowiązków, świadectwem pracy z zakresem 
wykonywanych obowiązków, oświadczeniem –wykazem wykonywanych prac, CV itp. 



2.3. dla osób wymaganych w pkt 13 ppkt 13.3. 3) „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz informacje, 
Ŝe dana osoba posiada min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek 
odpadów, potwierdzone np referencjami, oświadczeniem pracodawcy, potwierdzeniem staŜu pracy 
potwierdzającym wykonywanie ww. zakresu prac-obowiązków, świadectwem pracy z zakresem 
wykonywanych obowiązków, oświadczeniem –wykazem wykonywanych prac, CV itp. 
a takŜe w stosunku do wszystkich ww. osób zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 
siwz. 
3. oświadczenia, Ŝe wskazane w załączniku nr 4 osoby wymienione w pkt 13 ppkt 13.3. 2) „Instrukcji dla 
Wykonawców” - Rozdział 2 siwz, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. 
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r., poz 1137). 
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niŜej wymienionymi 
urządzeniami, narzędziami i wyposaŜeniem zakładu: 
Samochód cięŜarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niŜ 12 ton 
wyposaŜony w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewoŜonych odpadów, 
przystosowany do opróŜniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l i transportu odpadów 
komunalnych – 7 sztuk 
Samochód cięŜarowy o masie całkowitej nie mniejszej niŜ 12 ton, przystosowany do opróŜniania 
pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym 
urządzeniem dźwigowym (HDS) – 3 sztuki 
Samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposaŜony w dźwig hakowy lub bramowy- 8 
sztuk 
Samochód cięŜarowy typu myjka, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji 
pojemników w miejscu odbioru odpadów – 2 sztuki 
Samochód cięŜarowy pow. 3,5t .do odbierania odpadów komunalnych o szerokości do 2,20m umoŜliwiający 
wjazd na wnętrza blokowe przez wąskie bramy – 2 sztuki 
Samochód do opróŜniania pojemników od 60l -240l o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.- 1 sztuka 
Baza magazynowo – transportowa usytuowana i wyposaŜona zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) „w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” – 1 
sztuka 
WyŜej wymieniona ilość sprzętu (określona w tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką 
Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne 
z terenu miasta Legnicy były na bieŜąco odbierane. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ww. (w tabeli) bazy magazynowo-transportowej. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym wykazał- złoŜył 
oświadczenie, iŜ dysponuje pojemnikami do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych (kolor czarny, metalowy - cynkowy lub ciemnozielony) odpadów surowcowych (kolor Ŝółty) 
odpadów ulegających biodegradacji (kolor brązowy) celem umoŜliwienia właścicielom nieruchomości 
wynajmu, dzierŜawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, jeŜeli 
zgłoszą oni taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego). 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym wykazał- złoŜył 
oświadczenie, iŜ dysponuje pojemnikami przeznaczonymi do selektywnego zbierania opakowań ze szkła w 
ilości 300 sztuk. 
Zgodnie z zapisami pkt 10 i 11 załącznika nr 8 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz pn. „OPIS 
PRZEDMIOU ZAMÓWIENIA”. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz oraz 
b) wykazu urządzeń, narzędzi i wyposaŜeniem zakładu wg wzoru - załącznik nr 5 do „Instrukcji dla 
Wykonawców” - Rozdział 2 siwz. 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrze Ŝonych  
III.3)Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi  
III.3.1)Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu   
Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu: nie 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi   
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 
wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura  

IV.1)Rodzaj procedury  



IV.1.1)Rodzaj procedury   
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert lub do udziału  
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu  
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia  
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia   
NajniŜsza cena 
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 instytucj ę zamawiaj ącą:  
IM.RZP.271.6.2013. 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia   
Wstępne ogłoszenie informacyjne  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 41-065822 z dnia 27.2.2013 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatko wych lub dokumentu opisowego   
Dokumenty odpłatne: nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu   
13.5.2013 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym  kandydatom  
IV.3.6)Języki, w których mo Ŝna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
post ępowaniu   
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą  
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert   
Data: 13.5.2013 - 10:30 
Miejscowość:  
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 9. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 

VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę 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 przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) o udzielenie 
zamówienia: 
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
1.2. 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/upowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego 
z Wykonawców (członków konsorcjum/przedsiębiorców) winno być dołączone do oferty. 
1.3. oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 
1.4. formularz oferty- Rozdział nr 1 winni podpisać wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza podpisanie Formularza oferty przez osobę wskazaną do 
reprezentowania (lidera konsorcjum) na podstawie złoŜonego pełnomocnictwa upowaŜniającego lidera do 
podpisania w imieniu partnerów wszystkich dokumentów składających się na ofertę pod warunkiem , Ŝe : 
1. w nagłówku Formularza oferty zostaną wymienione nazwy i dane wszystkich członków konsorcjum oraz 
zapis, Ŝe tworzą konsorcjum firm, które reprezentuje Lider konsorcjum … (wpisać nazwę); 
2. w miejscu „ Podpisano” zostanie złoŜone oświadczenie : „ W imieniu i na rzecz członków Konsorcjum 
złoŜonego z …….…. ( wymienić członków konsorcjum) działa pełnomocnik ……….… (Lider konsorcjum) 
……………….” Podpis/y pełnomocnika (Lidera konsorcjum), 
1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy, 
1.6. Wykonawcy muszą spełniać łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w 
pkt. 13 - 21 „Instrukcji dla Wykonawców” -Rozdział 2 siwz. 



JeŜeli oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 
Zamawiający zaŜąda przedłoŜenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 
2. Dokumentowanie spełniania warunków przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
2.1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów wymaganych w pkt. 15 ppkt 15.2-15.4 i 15.6 „Instrukcji dla Wykonawców” -Rozdział 2 
siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
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 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 2 
ppkt 2.1. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu wymaganego w pkt. 15 ppkt. 15.5 i ppkt 15.7 „Instrukcji dla Wykonawców” -Rozdział 2 
siwz - 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2.4. JeŜeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2 ppkt 2.1 i ppkt 2.3 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złoŜone 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 2 ppkt 2.2. i 223. 
stosuje się odpowiednio. 
2.5. JeŜeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby 
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ww. ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przez 
upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przez właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
3. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6) ww. ustawy Pzp zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających. 
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze   
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postepu 17A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 0224587701 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 0224587700 
VI.4.2)Składanie odwoła ń 
VI.4.3)Źródło, gdzie mo Ŝna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń  
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postepu 17A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 0224587701 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 0224587700 



VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   
19.4.2013 
 


