
Ogłoszenie nr 564355-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. 

Gmina Lubin: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W

MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: 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 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 



I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Tak 
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
GMINA LUBIN – URZĄD GMINY W LUBINIE, 59-300 LUBIN, UL. Księcia Ludwika I nr 3 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA 
TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA 



Numer referencyjny: OR.271.24.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

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 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień 
branżowych, b) projektu zagospodarowania terenu dla części działki objętej opracowaniem wraz z 
przyłączami, c) projektu wykonawczego uwzględniajacego wszystkie branże w zakresie takiej 
szczegółowości jaka jest niezbędna Zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do 
ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych, 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. Szczegółowe wytyczne projektowe stanową załączniki od nr 8.1 do 8.2 
do niniejszej SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony
jest na 2 zadania: Zadanie 1 – „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, gmina Lubin, dz. nr 288/9 obr, 
Raszówka” - według wytycznych projektowych zawartych w Załączniku nr 8.1 do SIWZ. W 
ramach niniejszego zadania należy zaprojektować świetlicę szkolną z zapleczem sanitarno - 
szatniowym, dwie sale dydaktyczne. Zadanie 2 „Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej: rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w miejscowości Szklary 
Górne, gmina Lubin,dz. Nr 99 obr. Szklary Górne”, według wytycznych projektowych zawartych w
Załączniku nr 8.2 do SIWZ. W ramach w/w zadania należy zaprojektować dwie sale dydaktyczne, z
których jedna z przeznaczeniem na salę dydaktyczną - pracownię nauk przyrodniczych z 
zapleczem. Zakres poszczególnych zadań przedstawiono na załącznikach graficznych do SIWZ – 
Załączniki od nr 9.1 (zadanie 1, Szkoła Podstawowa w m. Raszówka) i załączniku nr 9.2 (zadanie 
2, Szkoła Podstawowa w m. Szklary Górne). 2. Uwagi dodatkowe: a) Wymagania funkcjonalności 
obiektu. Opracowywana dokumentacja powinna spełniać wymagania lokalizacyjne, techniczne i 
technologiczne oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny 
dla budynków szkolnych i pomieszczeń. Opracowania będące przedmiotem zamówienia winny 



rozwiązywać w sposób kompleksowy potrzeby tych placówek w zakresie poprawy funkcjonalności,
powodujące konieczność ich rozbudowy o dodatkowe pomieszczenia. Rozwiązania przyjęte w 
dokumentacji projektowej winny spełniać warunków dla pomieszczeń w budynkach użyteczności 
publicznej, z uwzględnieniem ilości osób, które będą korzystać z nich korzystać. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia: załącznik Nr 8.2 (SP w Szklarach Górnych) i załącznik nr 8.1 (SP w 
Raszówce) – określa wymogi dla poprawy funkcjonalności w/w obiektów oświatowych. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przepisami szczegółowymi – w szczególności dla szkolnictwa oraz obowiązującymi 
normami i standardami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz będzie 
podstawą do realizacji robót budowlanych. Parametry rozbudowy obiektu muszą spełniać warunki 
ujęte w ustaleniach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych miejscowości. Wymagana jest nowoczesna architektura podkreślająca funkcję 
obiektu, wkomponowana w istniejący teren i otoczenie. b) Wymagania dotyczące rozwiązań dla 
osób niepełnosprawnych. W celu uwzględnienia wymagań dla osób niepełnosprawnych 
projektowaną rozbudowę obiekt należy zaprojektować tak, by umożliwić dostępność osobom 
niepełnosprawnym zarówno z zewnątrz budynku, jak i możliwość swobodnego poruszania się 
wewnątrz. c) Wymagania dotyczące projektowanych materiałów. Należy unikać nazw własnych 
producentów lub wyrobów. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, 
patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki 
obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien być 
dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Projektant ma obowiązek wskazania cech 
równoważności dla zaprojektowanych materiałów. d) Informacja o wskazaniu kryterium 
jakościowego: W ramach realizacji przedmiotu umowy wymaga od Projektanta wskazania jednego 
kryterium jakościowego, które Zamawiający będzie mógł wykorzystać jako kryterium oceny ofert 
w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych. 3. Warunki szczegółowe 
przedmiotu zamówienia: 1. / Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Projektanta 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 Projektantów 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 
Projektanta lub podwykonawcę w/w wymogu w szczególności przez zlecenie kontroli PIP. W 
przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Projektanta na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących w/w czynności w trakcie realizacji zamówienia, Projektant zobowiązany 
będzie jest 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 Projektant prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i 
samodzielnie realizuje przedmiotowe zamówienie. 2. / Projektant 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 Projektant przedstawi Zamawiającemu proponowaną koncepcję budowy obiektu
. 3. / Projektant 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, szczegółowe opisy przedmiotu 
zamówienia, załączniki graficzne. 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. Szacunkowa wartość zamówienia na usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkół podstawowych na terenie Gminy Lubin w 
miejscowościach Szklary Górne i Raszówka” została ustalona na kwotę 70 000,00 PLN. Z planu 
zamówień na 2018 r. wynika, że łączna wartość zamówień tego samego rodzaju wynosi 492.050,00 
PLN (netto) tj. 114.119,72 Є (w tym wartość przedmiotowego zamówienia 70 000,00 PLN netto). 
W związku z tym, iż jest to zamówienie tego samego rodzaju, określone w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp
– podstawą ustalenia wartości na usługi jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których
Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze. Wobec
powyższego Zamawiający przeprowadza przedmiotowe postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Zadanie 1 – do 14 grudnia 2018 roku, 
Zadanie 2 – do 14 grudnia 2018 roku. Szczegółowe zapisy dotyczące terminu realizacji zamówienia
zawiera wzór umowy załączony do SIWZ. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 



Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1. posiada zdolność 
zawodową. 1/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi projektowej polegającej na 
opracowaniu dokumentacji projektowej o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia. 
2/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje: - co najmniej 
jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
A) Wykaz usług wykonanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zgodnie z  Załącznikiem Nr 6, B) Dowody 
określające czy usługi wykazane w Załączniku Nr 6, zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy, C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia wraz z informacją na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z  Załącznikiem Nr 



5. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą w więcej niż jednym 
zadaniu, ww. dokumenty składane będą tylko jeden raz. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Do oferty załączyć - Zobowiązanie podmiotu/ -ów udostępniających zasoby do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku 
polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – Rozdział IX SIWZ), 2. Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 
ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa 
zostały okreśłone w SIWZ. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 



Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

termin płatności faktur/rachunków 40,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, 
których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że jej realizacja na warunkach w niej 
zawartych nie będzie możliwa przez m.in.: a) 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 Projektanta 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 Projektanta; b) siłę wyższą mającą wpływ na termin 
wykonania; c) ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin 
wykonania, co nie wynika z winy Projektanta; d) 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; 
e) zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy – Projektanta); f) oraz możliwości 
zmian określone w §12 wzoru umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia 
przedmiotu umowy. Wówczas wysokość wynagrodzenia umownego zostanie pomniejszona o 
wartość prac nie wykonanych według cen podanych w ofercie Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-05, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część 
nr: 

1 Nazwa:
Zadanie 1 – „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 
rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, 
gmina Lubin, dz. nr 288/9 obr, Raszówka” 

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:Zadanie 1 – „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, gmina Lubin, dz. nr 288/9 obr, 
Raszówka” - według wytycznych projektowych zawartych w Załączniku nr 8.1 do SIWZ. W 
ramach niniejszego zadania należy zaprojektować świetlicę szkolną z zapleczem sanitarno - 
szatniowym, dwie sale dydaktyczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
termin płatności faktur/rachunków 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

2 Nazwa:
Zadanie 2 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 
rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w miejscowości Szklary 
Górne, gmina Lubin,dz. Nr 99 obr. Szklary Górne”,

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:Zadanie 2 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w miejscowości Szklary Górne, gmina Lubin,dz. Nr 99 
obr. Szklary Górne”, według wytycznych projektowych zawartych w Załączniku nr 8.2 do SIWZ. 
W ramach w/w zadania należy zaprojektować dwie sale dydaktyczne, z których jedna z 
przeznaczeniem na salę dydaktyczną - pracownię nauk przyrodniczych z zapleczem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00

termin płatności faktur/rachunków 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

z up.WÓJTA 
/-/ Mariola Gaj-Łopaczyńska

Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich


