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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubin , ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, woj. 
dolnośląskie, tel. (76) 8403100, faks (76) 8403140.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU 
BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU -
ZADANIE 1 ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO 
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE - ZADANIE 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska wielofunkcyjnego w 
Wiercieniu (Zadanie 1), oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska 
wielofunkcyjnego w Zimnej Wodzie (Zadanie 2). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca 
na wykonaniu opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk 
wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej. W skład zamówienia wchodzą w szczególności: 
Zadanie 1: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska wielofunkcyjnego 
zlokalizowanego w Wiercieniu, dz. nr 517/2; W ramach projektu zagospodarowania na terenie 
części działki należy zlokalizować: a) boisko wielofunkcyjne o minimalnych wymiarach 
nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki 
ręcznej i nożnej o wymiarach płyty 34,00m x 15mm, kort tenisowy rozrysowany centralnie, boisko 
do gry w siatkówkę zlokalizowane centralnie (tuleje do boiska i kortu mogą być w tym samym 
miejscu), boisko do koszykówki - tablice montowane na dłuższych bokach bez malowania linii 
boiskowych. b) ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, c)
zjazd z drogi powiatowej, d) miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, ławeczki i kosze na śmieci, e) 
murek oporowy pozwalający na wyprofilowanie powierzchni terenu dla potrzeb zlokalizowania 
boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) instalację oświetlenia boiska o natężeniu oświetlenia 
min 75 lux wraz z wewnętrzną linią zasilającą, g) oświetlenie terenu, h) przyłącze 
elektroenergetyczne do działki. Zadanie 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy pawilonie sportowo-klubowym w Zimnej Wodzie, 
dz. nr 33; W ramach projektu zagospodarowania na terenie części działki należy zlokalizować: a) 
boisko wielofunkcyjne o minimalnych wymiarach nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi
rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach płyty 34,00m x 15mm, 
kort tenisowy rozrysowany centralnie, boisko do gry w siatkówkę zlokalizowane centralnie (tuleje 



do boiska i kortu mogą być w tym samym miejscu), boisko do koszykówki - tablice montowane na 
dłuższych bokach bez malowania linii boiskowych. b) ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 
4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, c) plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z wrysowanymi 
strefami bezpieczeństwa dla min. 9 urządzeń zabawowych, d) dojścia, ławeczki i kosze na śmieci, 
e) oświetlenie terenu, f) instalację oświetlenia boiska o natężeniu oświetlenia min 75 lux wraz z 
wewnętrzną linią zasilającą. Zakres dokumentacji projektowej dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje: 
a) opracowanie projektu budowlanego, opracowanego na aktualnych mapach sytuacyjno - 
wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami działki z wyszczególnieniem działek, na 
których prowadzone będą roboty związane z zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych; b) opracowanie projektu wykonawczego, 
opracowanego na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, wraz z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych, c) opracowanie branżowych projektów 
wykonawczych, w tym ewentualnych projektów przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją 
zadania wraz z uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnieniem przyjętych rozwiązań z 
właścicielami urządzeń; d) opracowanie projektu budowy zjazdu z drogi powiatowej wraz 
uzyskaniem decyzji o lokalizacji zjazdu i opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu; e)
wykonanie planu sytuacyjnego (zagospodarowania terenu) opracowania projektowego na 
zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 na nośniku
elektronicznym w formacie TIF; f) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej; g) opracowanie w formie 
pisemnej przedmiaru robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV. h) 
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: SEKOCENBUD), 
SST z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż. Ponadto do obowiązków Projektanta w 
zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy: a) pozyskanie i 
zaktualizowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 pod względem sytuacyjno 
-wysokościowym oraz uzbrojenia terenu wraz z kompletem uzgodnień w oryginale, b) opracowanie
opinii geotechnicznej ustalającej warunki posadowienia obiektu oraz oceny przydatności gruntu 
podłoża dla zamierzenia projektowego (rozstaw otworów badawczych 25 m x 25m); c) badanie 
ewidencji gruntów i uzyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów; d) uzyskanie wszelkich 
uzgodnień branżowych, decyzji, oświadczeń, zezwoleń i opinii od poszczególnych gestorów, 
dotyczących przebiegu uzbrojenia, ewentualnych przekładek, zabezpieczeń i wyłączeń urządzeń 
kolidujących z projektowanymi pracami; e) uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem 
branżowym, w tym projektów przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń infrastruktury
technicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, z dostarczeniem 
Zamawiającemu kompletu uzgodnień; f) przygotowanie niezbędnych materiałów i złożenie (w 
imieniu Zamawiającego) właściwemu organowi zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
uzyskania pozwolenia na budowę lub wniosku pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo Budowlane; g) opracowanie operatu technicznego osnowy geodezyjnej 
sytuacyjnej i wysokościowej, z której wykonano pomiary geodezyjne stanowiące podstawę do 
opracowania projektu wykonawczego; h) nieodpłatne świadczenie usług związanych z nadzorem 
autorskim przy realizacji robót w oparciu o wykonaną przez niego dokumentację projektową. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w następujących polach 
eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie jakąkolwiek 
techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż 
określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnianie 
opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, d) w zakresie udostępniania opracowania osobom trzecim w celu wykonania przez nie 
nadzoru nad wykonaniem prac realizowanych na podstawie tego opracowania, e) w zakresie 
dokonywania w opracowaniu zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, 



zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów. Wymagany 
termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin 
wykonania zamówienia maksymalnie o 20 dni. Za każdy dzień skrócenia terminu w granicach 
wyżej określonych Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty na zasadach określonych 
w pkt 21 specyfikacji.

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

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: 90.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jednego) 
zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje 
osobą/osobami posiadającymi: a) uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; b) uprawnienia budowlane do projektowania w 



specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku

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; 

• 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 do 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;

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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych 
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. 2. Jeżeli Zamawiający na etapie badania dokumentów uzna, że Wykonawca w 
niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi dla należytego wykonania 
zamówienia zasobami podmiotów trzecich (bez względu na to czy podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia), w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może 
żądać dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 
podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. 
Pełnomocnictwo, w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Informacja dotycząca powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego.

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80 
2 - termin wykonania - 20 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych 
poniżej: A) w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a 



powodują, że realizacja umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez m.in.: 1. 
działanie organów administracyjnych lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem 
określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień mających wpływ na 
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy oraz odmową wydania przez w/w podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, mających wpływ na zakres wykonania przedmiotu zamówienia, co nie 
wynika z winy Wykonawcy; 2. siłę wyższą mającą wpływ na termin wykonania; 3. ponadprzeciętne
trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy 
Wykonawcy; 4. zmiany podatków od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie 
dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie lub zmiany prawa 
podatkowego w zakresie zmiany podatku VAT na usługi objęte umową; 5. zmiany danych lub 
przekształcenia podmiotu (strony umowy - Wykonawcy). B) Zamawiającemu przysługuje prawo 
ograniczenia przedmiotu umowy. Wówczas wysokość wynagrodzenia umownego zostanie 
pomniejszona o wartość prac nie wykonanych, według cen podanych w ofercie Wykonawcy. C) 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania 
umowy albo zmiany zakresu usług wykonywanych przez Podwykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6a, pok. nr 7 - Referat 
Zamówień Publicznych, 59-300 Lubin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lubinie, ul. 
Władysława Łokietka 6, pok. nr 5 - Kancelaria ogólna, 59-300 Lubin.

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

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w BZP, 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń dn. 25.09.2015r.

WÓJT
/-/ Tadeusz Kielan


