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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 562809-N-2018 
Data: 23/05/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lubin, Krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul. Księcia Ludwika I  3, 59-300  
Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, e-mail zamowienia@ug.lubin.pl, faks 
(76) 8403140. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadań objętych niniejszym postępowaniem. Zakres dokumentacji obejmuje 
opracowanie: a) projektu budowlanego, opracowanego na aktualnej mapie sytuacyjno - 
wyskościowej w skali 1:500 z naniesionymi granicami działek z wyszczególnieniem działek, na 
których prowadzone będą roboty wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień 
branżowych; b) projektu wykonawczego, opracowanego na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:500, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych, 
c) ewentualnych projektów przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją zadania wraz z 
uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnieniem przyjętych rozwiązań z właścicielami 
urządzeń, d) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które 
określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; e) przedmiarów robót dla wszystkich branż w oparciu
o SST z określeniem kodów CPV, f) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: 
SEKOCENBUD), SST z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż. Przedmiot zamówienia 
podzielony jest na 2 zadania: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w m. Lisiec, dz. nr 213/1. W ramach projektu 
zagospodarowania na terenie działki należy zlokalizować: boisko wielofunkcyjne o minimalnych 
wymiarach nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi rodzajami boisk: boisko rekreacyjne 
do piłki ręcznej, 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 
ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, siłownię 
plenerową z 6 urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. Uwagi dodatkowe: Obszar działki 
nr 213/1 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Zadanie 2 -Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w m. Pieszków, dz. nr 87 W ramach projektu 
zagospodarowania na terenie działki należy zlokalizować: boisko wielofunkcyjne o minimalnych 
wymiarach nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi rodzajami boisk: boisko rekreacyjne 
do piłki ręcznej, 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 



ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, siłownię 
plenerową z 6 urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. 2. Uwagi dodatkowe: 1/ 
Wymagania dotyczące rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W celu uwzględnienia wymagań dla
osób niepełnosprawnych w projekcie należy zaprojektować światło krawężników przy dojściach i 
chodnikach od 0,5 cm – 1,0 cm. Ponadto urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu w 
szczególności ławki, kosze, wyposażenie należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania, w 
tym przez osoby niepełnosprawne. 2/ Wymagania dotyczące projektowanych materiałów. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać oznaczeń, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia wyrobów przewidzianych do zastosowania. W przypadku braku 
możliwości opisania treści dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dopuszcza 
się wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, nakładając obowiązek umieszczenia 
sformułowania „lub równoważny” i określenie zakresu równoważności, stosownie do przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.). 3/ Wymagania dotyczące kryterium jakościowego: W ramach realizacji przedmiotu umowy, 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania kryterium jakościowego, które Zamawiający 
będzie mógł wykorzystać jako kryterium oceny ofert w postępowaniu na realizację robót 
budowlanych. 3. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. Poz. 1666 z póź. zm.): czynności związane z opracowaniem 
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Warunek ten nie dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy samodzielnie realizują
przedmiotowe zamówienie. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji 
ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w/w wymogu w 
szczególności przez zlecenie kontroli PIP. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu 
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności w 
trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę 
osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na 
umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy tez wydanie 
pracownikowi potwierdzenia warunków zatrudnienia. Nie dotyczy to sytuacji w której Wykonawca 
prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie realizuje przedmiotowe 
zamówienie. 2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań projektowych z 
Zamawiającym na każdym etapie projektowania oraz do przedstawienia comiesięcznego raportu o 
stanie zaawansowania prac projektowych. W ciągu czterech tygodni od podpisania umowy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowaną koncepcję budowy obiektu . 3. Wykonawca 
jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz 
sposób realizacji zadania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączone do 
niej dokumenty, w szczególności: wzór umowy, formularze cenowe, mapy poglądowe. 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 
na dowolną ilość zadań projektowych. Zamawiający nie ogranicza liczby zadań zamówienia, które 
może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty. Wymagana 
gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadań objętych niniejszym postępowaniem. Zakres dokumentacji 
obejmuje opracowanie: a) projektu budowlanego, opracowanego na aktualnej mapie sytuacyjno - 



wyskościowej w skali 1:500 z naniesionymi granicami działek z wyszczególnieniem działek, na 
których prowadzone będą roboty wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień 
branżowych; b) projektu wykonawczego, opracowanego na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:500, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych, 
c) ewentualnych projektów przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją zadania wraz z 
uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnieniem przyjętych rozwiązań z właścicielami 
urządzeń, d) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które 
określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; e) przedmiarów robót dla wszystkich branż w oparciu
o SST z określeniem kodów CPV, f) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: 
SEKOCENBUD), SST z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż. Przedmiot zamówienia 
podzielony jest na 2 zadania: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w m. Lisiec, dz. nr 213/1. W ramach projektu 
zagospodarowania na terenie działki należy zlokalizować: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej o minimalnych wymiarach nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi 
rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki ręcznej, 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 ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż 
dłuższych boków 2,4m, siłownię plenerową z 6 urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. 
Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 213/1 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej 
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zadanie 2 -Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w m. Pieszków, dz. nr 87 
W ramach projektu zagospodarowania na terenie działki należy zlokalizować: boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o minimalnych wymiarach nawierzchni sztucznej 38 
x 19m z następującymi rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki ręcznej, 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 ogrodzenie boiska o wysokości za 
bramkami 4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, siłownię plenerową z 6 urządzeniami, dojścia, 
ławeczki i kosze na śmieci. 2. Uwagi dodatkowe: 1/ Wymagania dotyczące rozwiązań dla osób 
niepełnosprawnych. W celu uwzględnienia wymagań dla osób niepełnosprawnych w projekcie 
należy zaprojektować światło krawężników przy dojściach i chodnikach od 0,5 cm – 1,0 cm. 
Ponadto urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu w szczególności ławki, kosze, wyposażenie 
należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania, w tym przez osoby niepełnosprawne. 2/ 
Wymagania dotyczące projektowanych materiałów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie 
może zawierać oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów 
przewidzianych do zastosowania. W przypadku braku możliwości opisania treści dokumentacji za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dopuszcza się wskazanie znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, nakładając obowiązek umieszczenia sformułowania „lub równoważny” i określenie 
zakresu równoważności, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 3/ Wymagania dotyczące kryterium 
jakościowego: W ramach realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
wskazania kryterium jakościowego, które Zamawiający będzie mógł wykorzystać jako kryterium 
oceny ofert w postępowaniu na realizację robót budowlanych. 3. Warunki szczegółowe przedmiotu 
zamówienia: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. Poz. 1666 z póź. zm.): czynności 
związane z opracowaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Warunek ten nie dotyczy 
ofert składanych przez Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy
samodzielnie realizują przedmiotowe zamówienie. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w
trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w/w 



wymogu w szczególności przez zlecenie kontroli PIP. W przypadku ujawnienia niespełnienia 
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na 
umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie 
powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy tez 
wydanie pracownikowi potwierdzenia warunków zatrudnienia. Nie dotyczy to sytuacji w której 
Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie realizuje 
przedmiotowe zamówienie. 2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań 
projektowych z Zamawiającym na każdym etapie projektowania oraz do przedstawienia 
comiesięcznego raportu o stanie zaawansowania prac projektowych. W ciągu czterech tygodni od 
podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowaną koncepcję budowy 
obiektu . 3. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy 
przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zadania określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz załączone do niej dokumenty, w szczególności: wzór umowy, formularze cenowe,
mapy poglądowe. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca 
może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań projektowych. Zamawiający nie ogranicza liczby zadań 
zamówienia, które może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego 
oferty. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-06-05, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-06, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Zadanie 1 
Punkt: 1) 
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane:W ramach projektu zagospodarowania na terenie działki należy zlokalizować: 
boisko wielofunkcyjne o minimalnych wymiarach nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi
rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki ręcznej, 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 ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż 
dłuższych boków 2,4m, siłownię plenerową z 6 urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. 
Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 213/1 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej 
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:W ramach projektu zagospodarowania na terenie działki należy 
zlokalizować: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o minimalnych wymiarach 
nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki 
ręcznej, 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 ogrodzenie 
boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, siłownię plenerową z 6 
urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 213/1 jest 
objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Zadanie 2 
Punkt: 1) 
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane:W ramach projektu zagospodarowania na terenie działki należy zlokalizować: 
boisko wielofunkcyjne o minimalnych wymiarach nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi
rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki ręcznej, 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 ogrodzenie boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż 
dłuższych boków 2,4m, siłownię plenerową z 6 urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:W ramach projektu zagospodarowania na terenie działki należy 
zlokalizować: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o minimalnych wymiarach 
nawierzchni sztucznej 38 x 19m z następującymi rodzajami boisk: boisko rekreacyjne do piłki 
ręcznej, 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 ogrodzenie 
boiska o wysokości za bramkami 4m, wzdłuż dłuższych boków 2,4m, siłownię plenerową z 6 
urządzeniami, dojścia, ławeczki i kosze na śmieci. 

 
z up. WÓJTA

/-/ Mariola Gaj-Łopaczyńska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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