
Ogłoszenie nr 567870-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 

Gmina Lublin: Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-
użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie

na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,wielopoziomowym parkingiem oraz
zagospodarowaniem terenu

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 Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. 
Króla Władysława Łokietka  1 , 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-
mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu 
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) 
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
https://bip.lublin.eu 

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: 
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca 
Adres: 
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, pok nr 8 

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: Wykonanie wielobranżowego projektu 
koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-
żużlowego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą,wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu 
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.61.2019 
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: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 

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. Etap I – Wykonanie i uzgodnienie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, 
zwanego dalej „projektem”, przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego na stadion żużlowy wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu, w 
tym: 1.1. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 1.2.wykonanie niezbędnej 
inwentaryzacji architektonicznej, dendrologicznej dla celów projektowych i wyburzeniowych, 1.3. 
pozyskanie niezbędnych warunków i uzgodnień do projektowania, 1.4. wykonanie projektu 
stadionu (w dwóch wariantach w zakresie zadaszenia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
wielopoziomowym parkingiem i zagospodarowaniem zgodnie z warunkami umowy, „Opisem 
warunków techniczno-funkcjonalnych” - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, oraz 
obowiązującymi przepisami i normami, w tym normami federacji krajowych oraz 
międzynarodowych w zakresie sportów motorowych, 1.5. wykonanie analiz widokowych zgodnie z
zaleceniami służb konserwatorskich, ukazujących w jaki sposób nowa kubatura wpisuje się w 
panoramę Starego Miasta w Lublinie (punkty widokowe zgodnie warunkami konserwatorskimi i w 
uzgodnieniu służbami konserwatorskimi), 1.6. wykonanie dwóch odrębnych i niezależnych 
projektów dla stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu, 1.7. uzgodnienie projektu z 
Zamawiającym, użytkownikiem, środowiskiem sportów żużlowych oraz właściwymi organami i 
dysponentami mediów, 1.8. obiekt stadionu żużlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
zagospodarowaniem terenu powinien zostać zaprojektowany na terenie działki nr 6/2, ark. 1, obr. 
0022 - Piaski, natomiast obiekt parkingu wielopoziomowego na terenie działki nr 9/1 ark. 1 obr. 
0022 – Piaski, oraz na części działki 5/1, 1.9. część działki nr 5/1, ark. 1, obr. 0022 - Piaski powinna
zostać objęta projektem w zakresie niezbędnym do efektywnego wykorzystania terenu 
zainwestowania dla potrzeb stadionu żużlowego; obiekty starego istniejącego zaplecza sportowego 
przeznaczone są do rozbiórki, a w ich miejscu, na części obszaru działki nr 5/1, należy 
zaprojektować nową funkcję zaplecza sportowego dla stadionu lekkoatletycznego połączoną z 
niezbędnymi funkcjami stadionu żużlowego, przy założeniu, że część działki 5/1 objęta nową 
zabudową podlegać będzie wydzieleniu i włączeniu do obszaru stadionu żużlowego; należy tu 



uwzględnić nienaruszalność bądź minimalną ingerencję w istniejącą nowo-wybudowaną 
infrastrukturę stadionu lekkoatletycznego, 1.10. działka nr 9/1 ark. 1 obr. 0022 - Piaski powinna 
zostać objęta projektem w zakresie wielopoziomowego parkingu oraz wjazdu na teren działki i 
parkingów naziemnych, 1.11. należy przewidzieć kładkę pieszo-jezdną prowadzącą z terenu działki 
nr 6/2 ark. 1, obr. 0022 - Piaski, poprzez rzekę Bystrzycę na obszar działki nr 166/1, ark. 7, obr. 
0034 – Stare Miasto i działki nr 151,obr. 0034 – Stare Miasto, do ul. Rusałka, 1.12. projekt ma 
obejmować wszystkie branże, w tym w szczególności w zakresie obiektów kubaturowych i 
infrastruktury podziemnej oraz usunięcia kolizji. Wymagania dotyczące projektu : 1) mapa do 
celów projektowych - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów 
projektowych (w odpowiedniej skali dla obszaru objętego projektem, poszerzonego o ustawowy 30 
m zasięg, obejmujący tereny przyległe do granicy projektu), 2) projekt - propozycje rozwiązań 
geometrycznych, technicznych, technologicznych, architektonicznych i funkcjonalnych, układu 
infrastruktury podstawowej i towarzyszącej wraz z usunięciem kolizji, powinny być wykonane w 
sposób umożliwiający na zweryfikowanie wizji projektanta i odniesienie jej do wymogów 
Zamawiającego (część opisowa z zestawieniem powierzchni i część rysunkowa), 3) wizualizacje – 
zakres obejmuje wykonanie minimum 10 wizualizacji przedstawiających projektowane obiekty 
(stadion – 8 wizualizacji i parking wielopoziomowy – 2 wizualizacje) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą z różnej perspektywy oraz filmu z wizualizacją wokół całego obiektu, 4) zestawienia 
danych – tabelaryczne zestawienia pomieszczeń i powierzchni, wymaganego wyposażenia, rodzaju 
wykończenia, oraz inne niezbędne do dalszego przygotowania i realizacji inwestycji. 2. Etap II – 
Przygotowanie i przeprowadzenie procedur środowiskowych, w tym: 2.1. uzyskanie pozwoleń 
wodnoprawnych na lokalizację obiektu stadionu, obiektu parkingu wielopoziomowego i elementów
zagospodarowania terenu, 2.2. wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie 
wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, w tym sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, jeśli będzie wymagany,
oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, w szczególności poprzez uzupełnianie dokumentacji o niezbędne 
opracowania na wezwanie organu. 2.3. Etap III – Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i 
zestawienia kosztów, w tym: 2.3.1. wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 
przebudowy stadionu żużlowego w oparciu o wykonaną koncepcję, 2.3.2. wykonanie programu 
funkcjonalno-użytkowego dla budowy wielopoziomowego parkingu w oparciu o wykonaną 
koncepcję, 2.3.3. wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji. 3. Wykonany 
przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi określone w niżej wymienionych dokumentach: 
3.1. normach federacji krajowych oraz międzynarodowych w zakresie sportów motorowych, 3.2. 
obowiązujących przepisach, ustawach i rozporządzeniach, normach i regulacjach Polskiego 
Związku Motorowego oraz innych branżowych międzynarodowych organizacji sportów 
motorowych, w szczególności: 1) Regulaminie Torów dla Zawodów Motocyklowych na Żużlu, 2) 
załącznikach A-J do Regulaminu Torów dla Zawodów Motocyklowych na Żużlu, 3) Uchwale nr 
30/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 20.06.2018 r. wraz 
z załącznikiem - „Wytyczne do projektowania stadionów żużlowych”, 4) Regulaminie 
przyznawania, odmowy przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we 
współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej 
(tekst jednolity 29.09.2018 r.), 5) załączniku nr 3 do Regulaminu, o którym mowa w pkt 4), - 
„Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej”, 6) FIM Standards for Track Racing Circuits (STRC) 
2018, normy dla torów do wyścigów torowych ( STRC ) FIM, 7) regulaminach organizacyjnych 
DMP oraz DM I i II ligi, 8) kodeksie ochrony środowiska FIM, 9) przepisach zawartych w 
międzynarodowych regulaminach sportowych FIM. 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie
się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, także nie wymienionych w 
opisie przedmiotu zamówienia, oraz do wytycznych federacji sportów motorowych, o ile nie są one 
sprzeczne z przepisami polskiego prawa. 5. Jeżeli wystąpi konflikt pomiędzy zapisami przepisów i 
wytycznych federacji motorowych, którego jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie odstępstwa od 
przepisów budowlanych, Wykonawca uzyska je własnym staraniem. 6. Wymagania dodatkowe: 6.1.



planowaną inwestycję należy projektować zgodnie z wymogami dla organizacji zawodów Ekstraligi
i organizacji zawodów międzynarodowych oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
Licencyjnego Polskiego Związku Motorowego, 6.2. dla projektu należy uzyskać niezbędne 
uzgodnienia oraz pozytywną opinię Polskiego Związku Motorowego oraz Ekstraligi Żużlowej Sp. z
o. o., 6.3. obiekt stadionu żużlowego i parkingu wielopoziomowego mają być zaprojektowane jako 
nowoczesne obiekty (sportowy i parkingowy), zapewniające odpowiedni standard użytkowania, 
zgodny z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi i normami, a w rozwiązaniach 
projektowych należy uwzględnić zapewnienie a jak najniższych kosztów eksploatacji, obsługi 
i konserwacji, z zastosowaniem systemów odzysku energii, odnawialnych źródeł energii 
i rozwiązań inteligentnej automatyki budynkowej i systemów zarządzania budynkiem. 
7.Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następującej ilości egzemplarzy: 
7.1. projekt stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz zagospodarowaniem terenu, we wszystkich branżach, wraz z zestawieniami danych – po 6 
egz., przy czym dokumenty zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być 
złożone w formie odrębnego załącznika, 7.2. wizualizacje – minimum 10 wizualizacji 
przedstawiających projektowane obiekty (stadion – 8 wizualizacji i parking wielopoziomowy – 2 
wizualizacje), wraz z infrastrukturą towarzyszącą z różnej perspektywy (w tym na zewnątrz obiektu
i z wnętrza z widokiem na trybuny oraz z perspektywy widza na tor) oraz film z wizualizacją wokół
całego obiektu z ujęciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku człowieka stojącego na terenie: - wersja 
papierowa – 6 egz. (bez filmu), - wersja elektroniczna umożliwiająca powielanie – 4 egz. 
(wizualizacje i film), 7.3. dokumenty formalno-prawne (decyzje, uzgodnienia, itp.) – po 4 egz., 7.4. 
program funkcjonalno-użytkowy stadionu żużlowego i wielopoziomowego parkingu – po 6 egz. 
7.5. zbiorcze zestawienie planowanych kosztów inwestycji dla stadionu żużlowego i 
wielopoziomowego parkingu – po 4 egz., 7.6. wersja elektroniczna w/w dokumentów – po 4 egz., 

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8 
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: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: I etap – 180 dni od daty zawarcia 
umowy, II etap – 120 dni od daty dokonania odbioru zakresu zamówienia z etapu I, III etap – 120 
dni od daty dokonania odbioru zakresu zamówienia z etapu I 
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: W odniesieniu do tego warunku Zamawiajacy nie określa minimalnych 
poziomów zdolności 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiajacy nie określa minimalnych 
poziomów zdolności 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykażą wykonanie: 1.1. 
-minimum 1 wielobranżowej  koncepcji lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 
wykonawcze) na budowę lub przebudowę obiektu sportowego kubaturowego o ilości miejsc 
siedzących na co najmniej 10 tys. osób, z co najmniej w pełni zadaszoną widownią, lub - minimum 
1 wielobranżowej koncepcji lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze)  na 
budowę lub przebudowę obiektu sportowego kubaturowego o ilości miejsc siedzących na co 
najmniej 4 tys. osób i kubaturze co najmniej 100.000,00 m3 lub - minimum 1 wielobranżowej 
koncepcji lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze)  na budowę lub 
przebudowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy co najmniej 10 tys. m 2   lub
kubaturze co najmniej 100.000,00 m,3 2. Dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: a) architektonicznej ( min. 1 osoba) -
 przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu w zakresie budowy stadionu 
sportowego o ilości miejsc siedzących na co najmniej 10 tys. osób, z co najmniej w pełni zadaszoną
widownią, b) konstrukcyjno-budowlanej ( min. 1 osoba) -  przy czym osoba ta musi posiadać 
doświadczenie w projektowaniu w zakresie budowy stadionu sportowego o ilości miejsc siedzących
na co najmniej 10 tys. osób, z co najmniej w pełni zadaszoną widownią c) drogowej ( min. 1 osoba)
, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych ( min. 1 osoba), e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( min. 1 osoba), f) instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ( min. 1 osoba), (podstawa prawna: art.14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.) 
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: 
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) 

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: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
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: 
1. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający 
wykonanie: -minimum 1 wielobranżowej  koncepcji lub dokumentacji projektowej (projekty 
budowlane i wykonawcze) na budowę lub przebudowę obiektu sportowego kubaturowego o ilości 
miejsc siedzących na co najmniej 10 tys. osób, z co najmniej w pełni zadaszoną widownią, lub - 
minimum 1 wielobranżowej koncepcji lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 
wykonawcze)  na budowę lub przebudowę obiektu sportowego kubaturowego o ilości miejsc 
siedzących na co najmniej 4 tys. osób i kubaturze co najmniej 100.000,00 m3 lub - minimum 1 
wielobranżowej koncepcji lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze)  na 
budowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy co najmniej 10 
tys. m 2   lub kubaturze co najmniej 100.000,00 m,3 oraz załączeniem dowodów określających czy 
te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 
z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi 
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: a) architektonicznej ( min. 1
osoba) -  przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu w zakresie budowy 
stadionu sportowego o ilości miejsc siedzących na co najmniej 10 tys. osób, z co najmniej w pełni 
zadaszoną widownią, b) konstrukcyjno-budowlanej ( min. 1 osoba) -  przy czym osoba ta musi 
posiadać doświadczenie w projektowaniu w zakresie budowy stadionu sportowego o ilości miejsc 
siedzących na co najmniej 10 tys. osób, z co najmniej w pełni zadaszoną widownią c) drogowej 
( min. 1 osoba) , d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( min. 1 osoba), e) instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( min. 1 osoba), f) instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ( min. 1 osoba), (podstawa prawna: art.14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.), 
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. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 
2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę 
części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Opis rozwiązań 
równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w 
stosunku do rozwiązań opisanych w Opisie warunków techniczno-funkcjonalnych wraz z 
dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, 
potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do 
rozwiązań opisanych w Opisie warunków techniczno-funkcjonalnych – w sytuacji, gdy wykonawca
oferuje rozwiązania równoważne 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi 
określać w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w ppkt 8, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ppkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ppkt 9 stosuje się. 



SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 12 
190,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100 złotych) 

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) 
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 wykonania wielobranżowego projektu koncepcyjnego (etap I) 30,00

Termin wykonania programu funkcjonalno-użytkowego (etap III) 10,00

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. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu 
przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym, bądź w 
przypadku w zmiany planów inwestycyjnych Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym 
zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu 
umowy, 2) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, b) wystąpienia, niezależnie od działań 
Wykonawcy, okoliczności skutkujących przedłużaniem terminu na pozyskanie uzgodnień, 
sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów mediów,i innych właściwych organów 
czy instytucji oraz przedłużaniem terminu na pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień 
niezbędnych do wykonania umowy, c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z 
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, e) gdy zachowanie 
pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym lub wynika ze zmiany planów inwestycyjnych
Zamawiającego, f) przekroczenia terminów określonych w § 4 niniejszej umowy, z przyczyn 
leżących po stronie, Zamawiającego. 3) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 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 (Dz. U nr 200, poz. 1679 z późn. zm), c) zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 
1 ppkt 1). 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1) ad pkt. 1 ppkt. 1 – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
publicznego lub zmiany planów inwestycyjnych Zamawiającego, z jednoczesną zmianą 
wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową przy czym wysokość zmienionego wynagrodzenia 
zostanie ustalona na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu 
zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie, co zostanie potwierdzone przez strony umowy 
stosownym protokołem, 2) ad pkt. 1 ppkt. 2 – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi:
a) lit. a) o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, b) lit. b) o okres niezbędny 
na pozyskanie uzgodnień, sprawdzeń, opinii i warunków do projektowania koniecznych do 
wykonania elementów przedmiotu umowy, c) lit. c) o okres czasu niezbędny do wykonania prac 
powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, d) lit. d) 
o okres niezbędny do wykonania pozostałego zakresu zamówienia (proporcjonalnie do 
zmniejszonego zakresu, e) lit. e) o okres umożliwiający Zamawiającemu osiągnięcie celu, 
stanowiącego podstawę zmiany terminu realizacji, f) lit. f) o najdłuższy okres czasu przez jaki 
okoliczności te wystąpiły. 3) - ad pkt. 1 ppkt. 3 – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy: a) lit. a) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem 
wykazania przez wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 
żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 
dopuszczalności zmiany wynagrodzenia, b) lit. b), lit. c) oraz lit. d) – pod warunkiem wykazania 
przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z 
pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania 
dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 
dopuszczalności zmiany wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości. 
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: 2019-07-12, godzina: 12:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> polski 
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: 
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 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Anna 
Ziółkowska – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, 
telefon 81 466 30 17. 2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 2.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 2.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; 
dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 2.1.2. Wyznaczyliśmy 
inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych  poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora 
danych. 2.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2.1.4. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 2.1.5. 
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w 
pkt 2.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2.1.6. Obowiązek 
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp; 2.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2.1.8. Posiada Pani/Pan: 2.1.8.1. na 
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2.1.8.2. na 



podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 2.1.8.3. na 
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 2.1.8.4. prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2.1.9. nie 
przysługuje Pani/Panu: 2.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych, 2.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 2.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


