
Ogłoszenie nr 500028406-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.  

Prezydent Miasta Legnicy: Wykonanie robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. 

Wrocławskiej 124, Etap I i Etap II. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 567215-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Prezydent Miasta Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. 

Słowiański  8, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 212 100, e-mail 

im@legnica.um.gov.pl, faks 767 212 115.  

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Wykonanie robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa alejek 

cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124, Etap I i Etap 

II.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IM.RZP.271.6.1.313.45.2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Roboty budowlane  

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:  

1. Zamówienie obejmuje: Wykonanie robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy 

ul.Wrocławskiej 124, Etap I i Etap II. Zakres robót obejmuje m.in. : 1) roboty rozbiórkowe i 

przygotowawcze, 2) wykonanie podbudowy, 3) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na 

podsypce cementowo-piaskowej – łączna powierzchnia ~ 2.511m2. Zgodnie z: projektem 

umowy – Rozdział 3 siwz, załączoną dokumentacją tj. Rozdział Nr 4 siwz „Dokumentacja” i 

„Formularzem cenowym” – Rozdział 5 siw. 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 ww. 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, 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 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 

poz. 1666) - prace drogowe – robotnicy drogowi. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na 

podstawie umowy o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 484451.51  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

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:  

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: KAWOD Jarosław Irodenko  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul.Św. Elżbiety 7/5  

Kod pocztowy: 59-220  

Miejscowość: Legnica  



Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 483148.48  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 483148.48  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 584644.84  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


