
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wi.wroc.pl

Wrocław: 03920 - Opracowanie projektu budowlanego i 

wykonawczego celem realizacji przedsięwzięcia pn. 

Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. 

Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w 

ramach World Games 2017 wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego.

Numer ogłoszenia: 399060 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. , ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, 

woj. dolnośląskie, tel. 71 77 10 905, faks 71 77 10 904.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 03920 - Opracowanie projektu budowlanego 

i wykonawczego celem realizacji przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od 

strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 

2017 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz 

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego celem realizacji przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu 

wokół Parku Tysiąclecia w infrastrukturę drogową i obiekty sportowe w związku z organizacją World 

Games we Wrocławiu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla wybranego wariantu II - etap I 

opracowanej koncepcji programowo- przestrzennej. W ramach zamówienia należy opracować: 1. 
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Kompletną dokumentację projektową w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz STWiORB wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z wybranym wariantem II - etap I koncepcji programowo-

przestrzennej oraz inne opracowania: a) Mapa do celów projektowych b) Decyzja środowiskowa dla 

Strefy I ( wariantu docelowego) oraz Strefy II c) Raport oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie to 

wynikać z postanowień odpowiedniego organu, d) Projekt zaplecza budowy wraz z zasilaniem (energia 

+woda) e) Dokumentacja geotechniczna f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót g) 

Przedmiary robót wg branż h) Kosztorysy inwestorskie wg branż i) Założenia realizacji inwestycji z 

harmonogram robót j) Inne uzgodnienia decyzje m in. pozwolenia wodnoprawnego, decyzja z art. 39 

ustawy o drogach publicznych k) Opracowanie karty gwarancyjnej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % 

wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co 

zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 

71.24.80.00-8.

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 miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium [PLN] 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi 

spełniać następujące warunki dotyczące powyższych okoliczności (w przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 

będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 1 

wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - prace projektowe polegające na: 

wykonaniu co najmniej jednego Projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub 

przebudowy obiektu sportowego o nawierzchni syntetycznej na podłożu asfaltowo - 

betonowym lub betonowym o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 lub budowy lub 

przebudowy parkingu o nawierzchni syntetycznej na podłożu asfaltowo - betonowym lub 

betonowym o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, lub budowy lub przebudowy ścieżki 

rowerowej o nawierzchni syntetycznej na podłożu asfaltowo - betonowym lub betonowym o 

powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, lub budowy lub przebudowy placu zabaw o nawierzchni 

syntetycznej na podłożu asfaltowo - betonowym lub betonowym o powierzchni nie mniejszej 

niż 200 m2 lub budowy lub przebudowy terenu targowego o nawierzchni syntetycznej na 

podłożu asfaltowo - betonowym lub betonowym o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. 

Zamawiający pod pojęciem obiekt sportowy rozumie: samodzielny, zwarty zespół urządzeń 

terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Obiektami sportowymi są: 

stadiony, hale sportowe, sale gimnastyczne, korty tenisowe, lodowiska, hipodromy, tory 

wyścigowe, skateparki. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie 

dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia - nie 

spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi 

spełniać następujące warunki dotyczące powyższych okoliczności (w przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 

będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 

oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami; 1 Projektant w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej - (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu 

jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) 

dla budowy co najmniej jednego budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 350 m2 oraz 

posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 
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U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub 

zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji; oraz 2 

Projektant w specjalności architektonicznej - (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające 

na opracowaniu jako projektant w specjalności architektonicznej co najmniej jednej 

dokumentacji projektowej dla budowy obiektu sportowego o powierzchni użytkowej co 

najmniej 200 m2 oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy 

organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 

63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania 

kwalifikacji; oraz 3 Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) posiadający doświadczenie 

polegające na opracowaniu, jako projektant, co najmniej jednej dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie: budowy lub przebudowy obiektu 

sportowego o nawierzchni syntetycznej na podłożu asfaltowo - betonowym lub betonowym o 

powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 lub budowy lub przebudowy parkingu o nawierzchni 

syntetycznej na podłożu asfaltowo - betonowym lub betonowym o powierzchni nie mniejszej 

niż 200 m2 lub budowy lub przebudowy ścieżki rowerowej o nawierzchni syntetycznej na 

podłożu asfaltowo - betonowym lub betonowym o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 lub 

budowy lub przebudowy placu zabaw o nawierzchni syntetycznej na podłożu asfaltowo - 

betonowym lub betonowym o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 lub budowy lub 

przebudowy terenu targowego o nawierzchni syntetycznej na podłożu asfaltowo - betonowym 

lub betonowym o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 oraz posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej o których 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (.Dz. U. z 2014, poz.1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
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członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej 

obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji; oraz 4 Projektant w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

18 marca 2008 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) lub zgodnie z wcześniej 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji; oraz 5 Projektant w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub 

zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji. Funkcje 

mogą być łączone, jednak jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch z ww. funkcji. 

Zamawiający pojęcia: budowa, przebudowa o których mowa w powyżej rozumie zgodnie z 

definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze 

zm.) . Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 

analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia - nie spełnia Zamawiający pod 

pojęciem obiekt sportowy rozumie: samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz 

budynków przeznaczonych do celów sportowych. Obiektami sportowymi są: stadiony, hale 

sportowe, sale gimnastyczne, korty tenisowe, lodowiska, hipodromy, tory wyścigowe, 

skateparki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Spełniać niżej określone warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 

składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie tego warunku), to jest: 1 Wykonawca posiada środki finansowe w 

wysokości co najmniej 100 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 100 000,00 PLN, oraz 2 Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. Ocena spełniania przedstawionych 

powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do 

oferty wg formuły: spełnia - nie spełnia

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;

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie

UWAGA: za główne usługi, o których mowa w pkt. powyżej Zamawiający uważa wszystkie te 

usługi, o których mowa w pkt. III.3.2) Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenia, - 

oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa powyżej. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały 

wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 

powyżej.;
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• 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;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;

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;
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• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące 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)
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1. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2. Jeżeli wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, 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. Wykonawca może polegać 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. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 - 70

2 - Ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego - 30

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
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.1. Zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących 

Zamawiającego; bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy 

dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych 

przepisów. 2. Zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od Wykonawcy, m.in.: a) o 

czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń, 

ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. b) konieczność dokonania zmian 

w przedmiocie umowy w przypadku braku zgody właścicieli na przeprowadzenie inwestycji. c) 

konieczność wykonania prac dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia ale niezbędnych do 

jego wykonania, o ile będą one miały wpływ na termin wykonywania przedmiotu zamówienia d) 

wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności określonych w umowie np. 

inwentaryzacji, pomiarów geodezyjnych, geologicznych, oględzin i innych czynności koniecznych do 

wykonania umowy spowodowane przez m.in.: powódź, warunki atmosferyczne, kataklizmy lub inne 

niesprzyjające warunki fizyczne brak zgody właścicieli lub zarządców terenu lub inne uniemożliwiające 

przeprowadzenie prac istniejącą infrastrukturę lub jej stan e) konieczność skoordynowania zamówienia z 

innymi zadaniami, o ile zadania te mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. f) Zmiana terminu 

realizacji nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia planowanej inwestycji 

Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca po 

ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. W sytuacji 

wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych umową 

określonego w §5 ust. 1 oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile taka zmiana będzie 

korzystna dla Zamawiającego. 3. Zmiany w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, które 

nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie 

nie zinwentaryzowanego mienia, odkryć archeologicznych, opóźnień wynikających z trudności w 

uzgodnieniu przebiegu inwestycji z posiadaczami działek, przez które przebiegać będzie inwestycja lub 

na których konieczne będzie dokonanie zajęcia czasowego i podobnych przeszkód, które zostały 

ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ, jest możliwa 

tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać 

przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ. 4. Zmiany w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły 

być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych a polegających na 

obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania 

rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych. Zmiana zakresu 

prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, do zgodnego z obowiązującymi 

standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; prawidłowego wykonania przedmiot umowy w 

sposób zgodny z SIWZ. 5. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia 

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony 
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nie przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez 

zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach 

współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy 

dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z 

wykonaniem zamówienia. 6. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy ze względu na 

zaistnienie siły wyższej. Zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu 

działania siły wyższej, wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. Pod 

pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności 

takie jak: 6.1. wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych, 6.2. terroryzm, 

rewolucje, powstania, wojny domowe, 6.3. rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 

pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 6.4. zanieczyszczenie i inne 

podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą 

być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 6.5. działania sił przyrody, huragany, 

powodzie, 6.6. ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec. 27.7. Strony 

dopuszczają zmniejszenie zakresu prac projektowych z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia 

wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,, 8. Strony dopuszczają zmianę sposobu zapłaty w przypadku, gdy nastąpi zmiana terminu 

realizacji przedmiotu umowy lub zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy. 9. Zmiany w zakresie 

zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego. 10. 

Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od 

towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu dwóch przesłanek łącznie, 

tj. po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy licząc od dnia jej zawarcia oraz nie wcześniej niż z 

dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Każdorazowo przed wprowadzeniem 

zmiany wynagrodzenia z ww. przyczyn, Wykonawca jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, 

przedstawiając na piśmie stosowne dokumenty, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

na koszty wykonania niniejszego zamówienia oraz przedstawić kalkulację poniesionych kosztów, co 

powinno zostać potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w-w zmiany. 
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Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. Jeżeli, stosownie do pkt 1) w czasie 

obowiązywania Umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, a zmiana ta będzie miała wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyższenia o wartość procentowego 

wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki 

podatku VAT. Z kolei w przypadku, o którym mowa w pkt 2) i 3), Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów oraz potwierdzające 

wykazane zmiany, konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) 

Wykonawcy. Zmiany te będą uwzględnione w przypadkach kiedy stosunek prawny łączący Wykonawcę 

z pracownikiem lub osobą przez niego zatrudnioną będzie bezpośredni. 11. Wprowadzenie zmian, o 

których mowa w powyżej do umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wi.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie 

Inwestycje sp. z o.o.; ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

15.12.2014 godzina 11:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. 

(5 piętro, pokój nr 3 - sekretariat); ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie 

opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin sprawowania nadzoru 

autorskiego, określony zostaje na 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót 

budowlanych do dnia 31.12.2016 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w 

terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na 

podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia..

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 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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