
Ogłoszenie nr 500039256-N-2017 z dnia 06-10-2017 r.  

Prezydent Miasta Legnicy: Wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej stanowiącej podstawę do udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

optymalizuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - 

Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

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: 577553-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:  

Wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej 

podstawę do udzielenia zamówienia publicznego w trybie optymalizuj i wybuduj zadania 

inwestycyjnego pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej 

do ul. Sikorskiego"  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IM.RZP.271.6.1.5.1.42.2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi  

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:  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Wybór Wykonawcy pełnobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej podstawę do udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie optymalizuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zbiorczej 

Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego" na podstawie 

wytycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz). 2. Przedmiot 

zamówienia obejmuje między innym: a) uzyskanie mapy do projektowania oraz wypisów z 



ewidencji gruntów, b) wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, c) wykonanie 

koncepcji przebiegu drogi, d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, uzyskanie warunków 

technicznych przyłączenia do mediów, usunięcia kolizji, decyzji, e) uzgodnienia w zakresie 

budowy wiaduktu nad torem kolejowym (linia 137 Legnica – Jawor), f) wykonanie projektu 

budowlanego z podziałem na poszczególne branże wg uzgodnionej koncepcji, g) wykonanie 

projektu wykonawczego z podziałem na poszczególne branże i podziałem na etapy realizacji 

robót, h) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, do uwzględnienia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, i) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, j) sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami 

robót z podziałem jak projekty wykonawcze, o którym mowa w pkt. g) na etapy i branże; 

przedmiary i kosztorysy inwestorskie wykonać w układzie wg klasyfikacji środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji 

zadania inwestycyjnego (umożliwiające wytworzenie środków trwałych) , k) projekt 

organizacji ruchu oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i 

Transportem Publicznym w Legnicy (ZSZRiTP), l) sporządzenie zbiorczego zestawienia 

kosztów, m) opracowanie projekcji audiowizualnej Dokumentacji w postaci filmu, 3 

minutowego, w standardzie wmv z narracją oraz opisem w wersjach językowych: polskim, 

niemieckim i angielskim, n) sporządzenie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem 

obiektów, które w ramach decyzji zrid zostaną przejęte na rzecz Gminy Legnica na dzień 

złożenia kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, o) wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek, p) przygotowanie 

kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 3. Przedmiot 

zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wszystkimi pozostałymi przepisami 

szczegółowymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i 

prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania 

oraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 4. Przy opracowywaniu Dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco projektowanych rozwiązań z 

między innymi z Wydziałami Urzędu Miasta: Zarządzania Ruchem Drogowym, Informatyki, 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Infrastruktury 

Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa oraz Zarządem Dróg 

Miejskich w Legnicy, Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A, 

Polskimi Kolejami Państwowymi, TAURON Polska Energiw, Zarządem Ogrodów 

Działkowych oraz innych właścicieli/użytkowników, którzy ujawnią się w trakcie 

opracowania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualne warunki 

realizacji prac przez właścicieli i użytkowników uzbrojenia podziemnego, naziemnego w 

obszarze objętym opracowaniem. 5. 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) a) projektant branży drogowej , b) projektant branży 

sanitarnej, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres 

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej 

powyższe wymagania. Od dnia zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest 

zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego 

zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji 



zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym 

okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7 

 

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: 25/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 850000.00  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: Egis Poland sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Puławska 182  

Kod pocztowy: 02-670  

Miejscowość: Warszawa  

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 1092240.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1092240.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1092240.00  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 35%  

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.  
 


