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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Uporządkowanie międzywała rzeki 

Kaczawy w Legnicy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Uporządkowanie 

międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy, które podzielono na trzy etapy terminowe obejmujące 

zakresy jak niŜej : Etap I - uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. 

ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami 

odwodnymi, Etap II - uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. ul. 

Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami odwodnymi, 

Etap III - uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. ul. Stacyjnej w 

km 23+950do jazu na rzece Kaczawa przy ul. śytniej w km 29+810 (rejon ul. Jaworzyńskiej) w tym, 

od mostu kolejowego w rej. ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 

wraz ze skarpami odwodnymi. Zakres robót łącznie obejmuje: -mechaniczne wykoszenie porostów 



z międzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie - 11 288,2 ar 

-ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp -928,2 ar -wygrabienie wykoszonych 

porostów ze skarp - 928,2 ar -ręczne ścinanie krzaków o gęstości 6000 szt./ha - 0,13 ha -usunięcie 

zanieczyszczeń z wywiezieniem - 15 m3 Wykonawca zobowiązany jest przekazać odpady 

uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania 

odpadami, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W przedmiarze robót uwzględniono teren 

objęty robotami związanymi modernizacją wału przeciwpowodziowego oraz odmuleniem rzeki 

Kaczawy. Zgodnie ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót - Rozdział 4 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar - Rozdział 4 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.24.64.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniŜszy 

warunek udziału w postępowaniu: Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako 

Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi polegające na 

wykonaniu koszenia i porządkowania terenów zielonych o łącznej powierzchni min 50 

ha w max. 3 zamówieniach, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 



odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie. Ocena spełnienia warunku według : a) 

oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) wykazu wykonywanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych usług, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie- załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji + 

dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie 

spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Formularz ofertywg załączonego wzoru - Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 

ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w 

umowie - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom - wg wzoru załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wypełnione-wycenione przedmiary. 

6. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 



wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 7. W 

przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w 

którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskaŜą 

Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania i podpisywania 

oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku 

niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy kaŜdy Wykonawca musi złoŜyć dokumenty 

sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania 

Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 8. W sytuacji gdy Wykonawca, 

zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegał będzie na wiedzy i 

doświadczeniu oraz osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 5 do Instrukcji dla 

Wykonawców- Rozdział 2 siwz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.legnica.eu 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

24.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


