
Ogłoszenie nr 500148495-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.  

 

Prezydent Miasta Legnicy: Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji 

zadania: „RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ – Rozbudowa centrum sportowo – 

rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO) w Legnicy”  

 

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: 558774-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 500111999-N-2018  

 

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 robót budowlanych polegających na realizacji zadania: „RODZINNE 

MIEJSCE SPOTKAŃ – Rozbudowa centrum sportowo – rekreacyjnego na Osiedlu 

Sienkiewicza (LBO) w Legnicy”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IM.RZP.271.6.1.333.22.2018  

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:  

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacyjnego składającego się z altany, grilla 

i oświetlenia terenu oraz budowa chodnika przy ul. Goździkowej na działkach nr 

153,154,155,194 – własności Gminy Legnica. Nie planuje się wykonania żadnych sieci 

uzbrojenia terenu. Zakres prac: - wykonanie murowanej altany z podłożem z kostki brukowej 

o więźbie dachowej drewnianej z zadaszeniem z blachodachówki, - wykonanie opaski z 

kostki brukowej o szerokości 1 m dookoła altany, - wykonanie grilla murowanego, - 



wykonanie dwóch betonowych stołów piknikowych oraz montaż 4 ławek drewnianych, - 

wykonanie dodatkowej ławki drewnianej opartej na murze o wysokości 0,50 m, - budowa 

chodnika z kostki polbrukowej pomiędzy ul. Goździkową, a istniejącym placem zabaw, - 

wykonanie oświetlenia terenu składającego się z 5 szt. lamp solarnych. Szczegółowy zakres 

zamówienia – określa załączona dokumentacja – Rozdział 4 – SIWZ (zawierający: 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekt oraz przedmiar 

robót), projekt umowy – Rozdział 3 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 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. 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 : 

robotnicy ogólnobudowlani- roboty ogólnobudowlane lub usługi: wykaz osób wraz z 

przypisanymi im czynnościami niezbędnymi do realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 paragraf 1' ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r Kodeks pracy ( DZ.U. z 2018 poz. 108- tekst jednolity): a) Roboty 

ogólnobudowlane – robotnicy ogólnobudowlani, którzy przez wykonawcę lub podwykonawcę 

realizującego zamówienie muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę; Wykonawca 

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 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: 45112710-5 

 

Dodatkowe kody CPV: 45211320-8, 45233200-1, 45316100-6, 71240000-2, 71700000-5  

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  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

- podstawa faktyczna: do upływu terminu składania ofert, który upłynął w dniu 04.06.2018, 

o godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta. - podstawa prawna: w związku z powyższym, 



Zamawiający unieważnia w w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dn. 29.01.2004r. ( Dz.U. z 2017r. poz.1579- tekst jednolity z póź. zmianami  

 

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.  

  
 


