
Ogłoszenie nr 500003808-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.  
Prezydent Miasta Legnicy: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja 

budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka 
publicznego” 

 
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: 620254-N-2017  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 500065433-N-2017  
 
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 zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynku przy ul. 
Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego”  
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:  
Zamówienie obejmuje: Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy 
na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego. Zakres zadania obejmuje przebudowę wraz z 
dociepleniem budynku byłej szkoły o powierzchni netto 1 278,31m2, kubaturze 5 305,80m3 
polegającej na adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego z 
usytuowaniem w części budynku przeznaczonego na przedszkole zespołu żywieniowego do 
obsługi przedszkola i żłobka, w tym miedzy innymi wykonanie następujących robót: 1) 
naprawę nawierzchni dojść do budynku oraz placów i chodników wokół budynku, 2) naprawę 
elementów małej architektury, 3) wymianę części ogrodzenia budynku wraz z budową 
wewnętrznego ogrodzenia wydzielającego plac zabaw dla przedszkola i żłobka, 4) wykonanie 
fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 5) częściową rozbiórkę zewnętrznych 



klatek schodowych, 6) wykonanie nowego wejścia do żłobka z podjazdem dla wózków i osób 
niepełnosprawnych, 7) wydzielenie pożarowe istniejących klatek schodowych, 8) zmianę 
usytuowania istniejących hydrantów wewnętrznych, 9) zabudowanie części tarasów na 
poziomie I piętra, 10) rozbiórkę istniejących sanitariatów i budowę nowych, 11) częściową 
rozbiórkę ścian działowych i sufitów podwieszanych, budowę projektowanych ścian 
murowanych oraz w systemie lekkiej zabudowy, 12) dostawę i montaż windy 
gastronomicznej, 13) wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, 14) docieplenie elewacji i 
stropu, 15) wymianę podokienników zewnętrznych, 16) wymianę istniejących warstw podłóg, 
17) niezbędne prace instalacyjne: wentylacyjne, elektryczne , wodociągowe, kanalizacyjne. 
zgodnie z § 1 Projektu umowy - Rozdział 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) oraz szczegółowym zakresem rzeczowym robót zawartym w dokumentacji 
projektowej, tj. w Rozdziale 4 siwz „Dokumentacja” zawierająca: projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, dokumentacja 
fotograficzna. 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 i § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 
poz. 1666 tekst jednolity): 1) roboty w zakresie burzenia, roboty murarskie i murowe - 
robotnicy budowlani, 2) roboty izolacyjne – tynkarz, 3) roboty w zakresie instalacji 
sanitarnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania - monterzy, Wykonawca zatrudni na 
umowę o pracę 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.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1 
 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45262500-6, 45442100-8, 45261410-1, 45443000-4  
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: 19/12/2017  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 2705674.43  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  7  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7  
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: 2  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: PBU „USBUD” Lesław Chmielowski  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul.Rzemieślnicza 7-9  
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 2952960.52  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2931746.02  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4732538.93  
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.  
  
 


