
Legnica: Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie uli cy 

Jaworzy ńskiej do uj ścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim oraz 

Remont zasuwy kanalizacyjnej na uj ęciu wody do Młynówki  

Numer ogłoszenia: 357774 - 2009; data zamieszczenia : 13.10.2009 

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, 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:  Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie 

ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim oraz Remont zasuwy kanalizacyjnej 

na ujęciu wody do Młynówki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Konserwacja Młynówki od 

jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim oraz Remont zasuwy 

kanalizacyjnej na ujęciu wody do Młynówki w zakresie : 1) Zakres robót przewidzianych do wykonania 

w ramach zamówienia: a) ścinanie i usuwanie wywrotów drzew w raz z transportem wewnętrznym - Ø 

< 16 cm szt. 1 - Ø 16 - 20 cm szt. 4 - Ø 21 - 30 cm szt. 12 - Ø 31 - 40 cm szt. 7 - Ø 41 - 65 cm szt. 18 - 

Ø > 65 cm szt. 24 b) podcięcie zwisających gałęzi - Ø 10 - 15 cm szt. 71 - Ø 16 - 25 cm szt. 16 - Ø 26 

- 35 cm szt. 7 c) zatory z gałęzi i porządkowanie porzuconych gałęzi - Ø 10 - 15 cm szt. 56 - Ø 16 - 25 

cm szt. 6 - Ø 26 - 35 cm szt. 2 - Ø 36 - 45 cm szt. 2 d) przecięcie leŜących dłuŜyc - Ø 26 - 35cm szt. 1 

- Ø 36 - 45cm szt. 1 - Ø 56 - 65cm szt. 1 e) wywóz dłuŜyc na odległość do 4 km - m3 61,60 f) wywóz 

gałęzi na odległość do 4 km - m-p 167,03 g) spalenie/ząbkowanie gałęzi na miejscu - m-p 55,68 h) 

wywóz karpiny na odległość do 4 km - m-p 9,11 i) usunięcie powstałych zatorów z drobnych gałęzi i 

śmieci z wywozem do 4 km m3 43,00 j) praca ciągnika przy zrywce dłuŜyc i na zwałowisku m-g 46,00 

k) praca dźwigu przy załadunku dłuŜyc i karczy m-g 35,00 l) oczyszczenie terenu z pozostałości po 

robotach m2 4 615,00 m) naprawa zniszczonych skarp - dowóz z załadunkiem gruntu z odległości 1 

km - m3 24,00 - uzupełnienie ubytków w skarpach - m3 24,00 - plantowanie skarp - m2 350,00 2) 

Konserwacja koryta Młynówki w km 0+026 do 0+540 - wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem - m2 3 

510,00 - wykoszenie z wygrabieniem terenu między Młynówką a pieszociągiem przy budowli 

zrzutowej - m2 2 880,00 - ścinanie krzaków wraz ze spaleniem/zrąbkowanie - ha 0,004 - oczyszczenie 

przepustów Ø100cm do 1/3 zamulenia - m 10,00 3) Konserwacja koryta Młynówki w km 0+540 do 



1+186 - wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem - m2 5 071,00 - ścinanie krzaków wraz ze 

spaleniem/zrąbkowanie - ha 0,006 - usunięcie zatorów i śmieci z koryta Młynówki - m3 1,20 z 

transportem na odległość do 6 km - hakowanie zarośniętego lustra wody - m2 300,0 4) Konserwacja 

koryta Młynówki w km 1+186 do 1+621 - wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem - m2 1 979,00 - 

ścinanie krzaków wraz ze spaleniem/zrąbkowanie - ha 0,010 - usunięcie zatorów i śmieci z koryta 

Młynówki - m3 1,85 ze złoŜeniem w pryzmy - udroŜnienie lewego światła jazu/siłowni wodnej młyna - 

r-g 8,00 - hakowanie zarośniętego lustra wody - m2 250,00 5) Konserwacja koryta Młynówki w km 

1+621 do 2+576 - wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem m2 8 354,00 - oczyszczenie przepustów 

Ø150cm do 1/3 zamulenia - m 10,00 - ścinanie krzaków wraz ze spaleniem/zrąbkowanie - ha 0,020 6) 

Konserwacja koryta Młynówki w km 2+576 do 2+988 - wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem - m2 7 

478 - ścinanie krzaków wraz ze spaleniem/zrąbkowanie - ha 0,005 - usunięcie zatorów i śmieci z 

koryta Młynówki - m3 0,75 z transportem na odległość do 5 km - m3 4,84 7) Koszty przyjęcia odpadów 

na wysypisko 8) Remont/wymiana zasuwy na ujęciu wody do Młynówki na jazie na rz. Kaczawa w 

rejonie ul. Jaworzyńskiej - wykucie nowego otworu włazu rewizyjnego w płycie studni ujściowej na 

jazie m3 0,717 - demontaŜ zuŜytej zasuwy Ŝeliwnej Ø800 - szt. 1 - zakup i montaŜ zastawki 

naściennej typu TZN 800 firmy TEHAKO wg. zamówienia z trzpieniem niewznoszacym oraz skrzynką 

uliczną t 0,200 - wykonanie obudowy włazu rewizyjnego oraz pokrywy włazu - szt. 1 - demontaŜ 

zbędnej konstrukcji wspornika trzpienia zasuwy - m 5,00 Szczegółowy zakres prac określa Rozdział 4 

siwz . Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie asortymentu innego niŜ 

przykładowo podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, 

Ŝe oferowany asortyment będzie o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 

uŜytkowych nie gorszych niŜ określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie jego szczegółową specyfikację, z której w sposób 

nie budzący Ŝadnej wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iŜ zastosowany asortyment jest o 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych nie gorszych niŜ 

określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.24.64.00-7, 45.22.20.00-9. 

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

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

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 35. 

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:  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 

spełniają następujące warunki: 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 usług 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. Mają do dyspozycji 

odpowiednio wykwalifikowany personel w celu wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunku 

odbywać się będzie wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia JeŜeli wykonawca nie dysponuje, a będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia winien załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia ww. osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi będzie 

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

spełnić łącznie. 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych 

zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem - utrzymanie, 

konserwacja urządzeń melioracji podstawowych lub szczegółowych (rzeki, rowy - min. 2 km) - i 

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 

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

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

Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 

załączniku podać wartość robót, datę wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. - Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. Wykonają siłami 

własnymi nie mniej niŜ 70% zakresu rzeczowego robót. Ocena warunku odbywać się będzie wg 

załącznika nr 3 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 1 Instrukcji dla 

Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. JeŜeli wykonawca nie 

dysponuje, a będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien załączyć 

do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ww. osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad. 4 Ocena spełnienia warunku 

odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia W załączniku podać wartość robót, datę wykonania i odbiorców 

wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. - Wykonawcy 

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



Ocena warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 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 Referat zamówień publicznych.. 

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

03.11.2009 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). 
 


