
Ogłoszenie nr 108858 - 2017 z dnia 2017-07-17 r.  

Legnica: "Wykonanie przyłączy światłowodowych miejskiej sieci 

teleinformatycznej LEGMAN - etap I – przyłącze przy ul. Kościuszki 38 i ul. 

Wojska Polskiego 10", w ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci 

Teleinformatycznej LEGMAN”.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 513101-N-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone 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: Prezydent Miasta Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 

39064725100000, ul. pl. Słowiański  8, 59220   Legnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, 

tel. 767 212 100, faks 767 212 115, e-mail im@legnica.um.gov.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.um.bip.legnica.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  



"Wykonanie przyłączy światłowodowych miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN - etap 

I – przyłącze przy ul. Kościuszki 38 i ul. Wojska Polskiego 10", w ramach zadania „Budowa 

Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”.  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

II.2) Rodzaj zamówienia: 

II.3) 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:  

Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy światłowodowych 

(rurociągów kablowych, linie kablowe, poziomego okablowania strukturalnego) miejskiej 

sieci teleinformatycznej LEGMAN do budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 

38 i ul. Wojska Polskiego 10. Szczegółowa specyfikacja zakresu rzeczowego zadania: 1. 

Budowa kanalizacji kablowej na odcinku o długości trasy 511,5 m, od istniejącej studni 

kablowej 23/2ti do budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz budynku przy ul. Kościuszki 

38. 2. Wciąganie kabli światłowodowych na odcinku o długości trasy 1121,5, od SK-42 

zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Jaworzyńskiej Grabskiego do budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 10 oraz budynku przy ul. Kościuszki 38. 3. Układanie kabla 

światłowodowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz w budynku przy ul. 

Kościuszki 38. Uwagi: 1. Szczegółowy wykaz prac do wykonania oraz zestawienie 

materiałów określone zostało w dołączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. 2. Roboty 

muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, na którą składa się projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, projekt odtworzenia nawierzchni, Specyfikacja Techniczna 

i Odbioru Robót (STWiOR) i przedmiary - Wykonawca winien wypełnić przedmiar za 

wyjątkiem poz. 32.3.1, 33.3.1, 46.4.1, 47.4.1, 57.5.1, 58.5.1 i 59.5.1 - oraz uwarunkowania 

zawarte w SIWZ w zakresie przyłączy do budynków przy ul. Kościuszki 38 i Wojska 

Polskiego 10 oraz szafy agregacyjnej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej i 

Grabskiego. 3. Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzeń aktywnych. 2. Wymagania 

dodatkowe i uwagi: 1. Zamawiający wymaga aby wierzchnia pokrywa studni była oznaczona 

w sposób trwały herbem miasta i wyposażona w otwory wentylacyjne. Zaleca się zamówienie 

odpowiednich odlewów żeliwnych. 2. Zamawiający wymaga aby wszystkie studnie były 

należycie zabezpieczone pokrywami wewnętrznymi zamykanymi kłódkami systemowymi. 3. 

Zamawiający wymaga aby wszystkie rury rurociągu kablowego posiadały oznaczenia rury 

oznaczone różnymi kolorami. Rury znaczone są poprzez umieszczenie czterech pasków tego 

samego koloru na obwodzie wzdłuż rury. Proponuje się następujące oznaczenie kolorystyczne 

rur rurociągu kablowego: 1. rura nr 1 pasek czerwony, 2. rura nr 2 pasek zielony, 3. rura nr 3 

pasek niebieski, 4. rura nr 4 pasek biały, 5. rura nr 5 pasek fioletowy, 6. rura nr 6 pasek 

pomarańczowy, 7. rura nr 7 pasek szary, 8. rura nr 8 pasek żółty. 4. Zamawiający wymaga 

aby rury w wykopie były układane w postaci zorganizowanej po 4 rury przy pomocy opasek 

samozaciskowych. 5. Zamawiający wymaga aby rury na całym odcinku były układane w tej 

samej kolejności. 6. Zamawiający wymaga aby od studni do studni winny być zastosowany 

ciągły odcinek rury. 7. Zamawiający wymaga aby przy przejściach pod jezdniami i przy 

skrzyżowaniach z innymi mediami stosować rury ochronne lub ławy betonowe. 8. 

Zamawiający wymaga aby w studniach kablowych rury łączyć przy pomocy złączy 

skręcanych wodo i gazoszczelnych. 9. Do specyfikacji Zamawiający załączył przedmiar 

robót. Przed wykonaniem wyceny ofertowej zaleca się dokonać wizji lokalnej na wymieniony 

w SIWZ obiektach w celu szczegółowego sprawdzenia warunków wykonania zamówienia, 

jak również dokładnego sprawdzenia dokumentacji projektowej i porównania jej z 

przedmiarem robót. W przypadku niewystarczającego uwzględnienia w przedmiarze – 

zdaniem wykonawcy – prac przygotowawczych demontażowych, wyburzeniowych, 



odtworzeniowych, porządkowych, wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt w formie 

pisemnej, jako zapytanie do SIWZ. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, 

które mogą wpłynąć na koszty realizacji zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności: 1. Prowadzenie dziennika budowy, w którym zawarte zostaną wszelkie istotne 

informacje i zdarzenie związane z realizacją budowy, m. in: dane kierownika budowy, dane 

inspektora nadzoru budowlanego, wprowadzenie na plac budowy, ewentualne zmiany w 

projekcje, potwierdzenie wykonania robót zakrytych, ewentualne uwagi inspektora nadzoru 

budowlanego, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i zwrocie placu budowy. 

2. Wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, jeśli liczba egzemplarzy 

przekazanych przez zamawiającego byłaby niewystarczająca. 3. Uzgodnienia z zarządcami 

gruntów i obiektów, na którym będą prowadzone prace – terminu i trybu wprowadzenia oraz 

zasad i warunki udostępnienia obiektów na czas prowadzenia robót oraz sporządzenia 

odpowiednich protokołów. 4. Przygotowanie na własny koszt – jeśli zaistnieje taka 

konieczność – wszelkich niezbędnych dokumentów oraz pozyskane odpowiednich umów na 

korzystanie w czasie budowy z pasa drogowego i ewentualnie innych terenów miejskich np. 

projekt zastępczej organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie 

wymagany. 5. Zapewnienie warunków, aby prace budowlane wykonywane były zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i prowadzenie bieżącej kontroli tej 

zgodności. 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru na terenach i obiektach, na których 

prowadzone będą prace, uzyskanie oświadczeń o odbiorze terenu po budowie i braku 

jakichkolwiek roszczeń (związanych z budową) ze strony zarządców tych obiektów i terenów 

w stosunku do wykonawcy i zamawiającego. 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru 

technicznego robót. 8. Przygotowanie: a) dokumentacji powykonawczej, b) inwentaryzacji 

powykonawczej, c) operatu kolaudacyjnego, zawierającego w szczególności: • protokół badań 

i sprawdzeń, • dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, • dokumentacji pomiarów 

optycznych, • Dziennika Budowy. zgodnie z § 1 Projektu umowy - Rozdział 3 Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz szczegółowym zakresem rzeczowym robót 

zawartym w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziałach 4 i 5 (SIWZ). Jeżeli w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- 

należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 

w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 

użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek 

udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp, 

poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. - czyli 

opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały 

równoważność materiałów lub rozwiązań. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a. 

ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 tekst jednolity): - prace ogólnobudowlane– 

robotnicy budowlani, - instalacja sieci FTTH - instalatorzy sieci FTTH. Wykonawca lub 

Podwykonawca zatrudni na umowę o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45231600-1 

Dodatkowe kody CPV:  



SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT203252.03 

Walutapln 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Adamex" s.c.,  ,  ul. Bobrzańska 12 ,  59-

220,  Legnica,  kraj/woj.  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 209819.34 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 209819.34 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270017.94 

Waluta: pln 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


