
Legnica: Realizacja zadania pn. Roboty ogólnobudowl ane - 

wymiana i naprawa posadzek, wymiana i naprawa stola rki okiennej, 

wymiana i naprawa o ścieŜnic, wymiana i naprawa drzwi, malowanie 

ościeŜnic, okien, ścian: wymiana i naprawa stopni drewnianych w 

siedzibie Miejskiego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Legnicy przy ulicy Ko ściuszki 38  

Numer ogłoszenia: 189116 - 2008; data zamieszczenia : 13.08.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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, fax 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) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Realizacja zadania pn. Roboty 

ogólnobudowlane - wymiana i naprawa posadzek, wymiana i naprawa stolarki okiennej, wymiana i 

naprawa ościeŜnic, wymiana i naprawa drzwi, malowanie ościeŜnic, okien, ścian: wymiana i naprawa 

stopni drewnianych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Legnicy przy ulicy Kościuszki 38. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

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

prace remontowe : wymiana i naprawa posadzek, wymiana i naprawa stolarki okiennej, wymiana i 

naprawa ościeŜnic, wymiana i naprawa drzwi, malowanie ościeŜnic, okien, ścian: wymiana i naprawa 

stopni drewnianych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Legnicy przy ulicy Kościuszki 38w zakresie : 1. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV- 314,98 

m2 2. oczyszczenie i naprawa posadzki - 314,98 m2 3. naprawa podokienników drewnianych - 44 

sztuki 4. ręczne zeskrobanie i oczyszczenie farb olejnych ze stolarki okiennej- 84,12 m2 5. dwukrotne 

malowanie farba olejną stolarki okiennej i drzwiowej - 163,29 m2 6. dopasowanie skrzydeł drzwiowych 

wewnetrznych i zewnętrznych i balkonowych- 39 sztuk 7. drzwi stalowe 5,40 m2 8. odbicie tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach - 329,11 m2 9. naprawa 

styków płyt gipsowych taśmą papierową na ścianach i suficie - 1500m 10. gładzie gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe sufitów parteru, piętra i poddasza - 454,60 m2 11. dwukrotne malowanie farbami 



akrylowymi białych tynków wew. sufitów - 454,60m2 12. dwukrotne malowanie farbami akrylowymi 

ścian - 1612,20 m2 13. posadzki z płytek o wymiarach 30cm x30 cm - 133,72 m2 14. cokolik z płytek o 

wymiarach 30 cm x 30 cm - 136,30 m 15. posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych 

podłogowych 100mm x 100 mm - 99,56 m2 16. cokolik z płytek ceramicznych podłogowych 100mm x 

100 mm - 125,30 m 17. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - 

415 m2 18. posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne zgrzewane - 301m 19. wykonanie 

stopni schodów drewnianych - 54 sztuki 20. wykonanie i montaŜ gotowych stopni drewnianych 

zabiegowych - 13 sztuk 21. wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 63,20 m3 

22. drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe - 4 m2 zgodnie z Rozdziałem 4 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-4. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data zakończenia: 30.11.2008. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  Wykonawcy, którzy : 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena 

spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą działalność w zakresie 

robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku wg dokumentu - 

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek 

mogą spełnić łącznie. 3. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. 

zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i 

wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości 

oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te 

zostały wykonane naleŜycie. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 

Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić 

łącznie. 4. Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: w zakresie kadry 

kierowniczej pod względem kwalifikacji, a w szczególności do obsadzenia podanych niŜej 

stanowisk: Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branŜy budowlanej, wpisany 

na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 



wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spełnienia warunku odbywać się 

będzie wg załącznika nr 3 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Osoba wskazana w załączniku nr 3 powinna posiadać uprawnienia 

budowlane w odpowiedniej specjalności. Do załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień 

budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB i ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem funkcji. - Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. 

Wykonają siłami własnymi nie mniej niŜ 60% zakresu rzeczowego robót. Ocena spełnienia 

warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 4 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  ad.1 Ocena spełnienia 

warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 

warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. ad.2 Ocena warunku wg dokumentu - aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić 

łącznie. ad. 3 Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla 

Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający 

się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad.4 Ocena 

spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 Instrukcji dla Wykonawców 

Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Osoba wskazana w załączniku nr 3 

powinna posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń. Do 

załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę 

członków PIIB i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody które mogą wyniknąć 

w związku z wykonywaniem funkcji. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad. 5 Ocena spełnienia warunku odbywać się 

będzie wg załącznika nr 4 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 

warunek mogą spełnić łącznie. 

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) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  Nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest 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. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

04.09.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208.. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 


