
 
 

Legnica: Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy 
 

Numer ogłoszenia: 63752 - 2008; data zamieszczenia: 31.03.2008 
 

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 zamawiającego: 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 zamawiającego: Uporządkowanie międzywala 
rzeki Kaczawy. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy jak w poniŜszym zakresie:  
 
Etap I  
Przedmiar robót przewiduje wykoszenie prawo i lewobrzeŜnego międzywala rzeki Kaczawy 
od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do mostu w ciągu  
ul. Bielańskiej wraz ze skarpami odwodnymi wałów przeciwpowodziowych,  
km 24+610 do 26+810 rz. Kaczawa (łącznie o pow. 20,65 ha).  
Wycięciu podlega zakrzaczenie w tym odrosty z umocnień brzegowych  
rz. Kaczawa. Pokos z międzywala naleŜy rozdrobnić i rozproszyć. Pokos ze skarp wałów 
naleŜy przetransportować na składowisko odpadów lub rozdrobnić i rozproszyć na 
międzywalu. Wycięte odrosty krzaków naleŜy sukcesywnie przetransportować na wysypisko 
lub rozdrobnić rębakiem i rozproszyć. Przedmiar przewiduje zebranie i wywiezienie innych 
zanieczyszczeń i śmieci na wysypisko. Pokos naleŜy usuwać sukcesywnie tak, by nie stwarzał 
zagroŜenia poŜarowego.  
Jednocześnie wykonawca pokrywa koszty związane z przyjęciem odpadów na wysypisko 
miejskie.  
- mechaniczne wykoszenie porostów wraz z zagospodarowaniem pokosu poprzez 
rozdrobnienie 2065 ar  



- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 341 ar  
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2. 0 m 341 ar  
- załadunek skoszonego zeschłego porostu z wywiezieniem 511,500 mp  
- ręczne ścinanie krzaków o gęstości 8000 szt./ha 0.160 ha  
- wywoŜenie gałęzi i karpiny na odległość do 4 km 165,920 mp  
-usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem na odległość do 4 km 4,5 m3  
 
Etap II  
Przedmiar robot przewiduje wykoszenie lewobrzeŜnego międzywala rzeki Kaczawy od mostu 
kolejowego w rej. ul. Łąkowej do mostu w ciągu ul.Wrocławskiej wraz ze skarpami 
odwodnymi wałów przeciwpowodziowych km 24+610 do 25+420 rz. Kaczawa (łącznie o 
pow. 1,64 ha).  
Pokos z międzywala naleŜy rozdrobnić i rozproszyć. Pokos ze skarp wałów naleŜy 
przetransportować na składowisko odpadów lub rozdrobnić i rozproszyć na międzywalu. 
Przedmiar przewiduje zebranie i wywiezienie innych zanieczyszczeń i śmieci na wysypisko 
komunalne. Pokos naleŜy usuwać sukcesywnie tak, by nie stwarzał zagroŜenia poŜarowego.  
Jednocześnie wykonawca pokrywa koszty związane z przyjęciem odpadów na wysypisko 
miejskie.  
- mechaniczne wykoszenie porostów wraz z zagospodarowaniem pokosu poprzez 
rozdrobnienie 164 ar  
-ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 41ar  
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2. 0 m 41 ar  
- załadunek skoszonego zeschłego porostu z wywiezieniem na  
odl. do 4 km 61,500 mp  
- usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem na odległość do 4 km 3 ,000 m3  
 
Etap III  
Przedmiar robót przewiduje wykoszenie prawo i lewobrzeŜnego międzywala rzeki Kaczawy 
od mostu kolejowego w rej. ul. Łąkowej do jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej na rzece Kaczawa tj. 
km 24+610 do 29+820 rz. Kaczawa, a na odcinku od mostu kolejowego w rejonie ul. 
Łąkowej do kładki w ciągu ul. Bielańskiej tj. km 24+610 do 26+810 rz. Kaczawa wraz ze 
skarpami odwodnymi wałów przeciwpowodziowych (łącznie o pow. 63,28 ha).  
Wycięciu podlega zakrzaczenie młodsze niŜ 5 lat w tym odrosty z umocnień brzegowych rz. 
Kaczawa.Pokos z międzywala naleŜy rozdrobnić i rozproszyć. Pokos ze skarp wałów naleŜy 
przetransportować na składowisko odpadów lub rozdrobnić i rozproszyć na międzywalu. 
Wycięte odrosty krzaków naleŜy sukcesywnie przetransportować na wysypisko lub 
rozdrobnić rębakiem i rozproszyć. Przedmiar przewiduje zebranie i wywiezienie innych 
zanieczyszczeń i śmieci na wysypisko komunalne. Pokos naleŜy usuwać sukcesywnie tak, by 
nie stwarzał zagroŜenia poŜarowego.  
Jednocześnie wykonawca pokrywa koszty związane z przyjęciem odpadów na wysypisko 
miejskie.  
- mechaniczne wykoszenie porostów wraz z zagospodarowaniem pokosu poprzez 
rozdrobnienie 6328 ar  
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 341 ar  
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2. 0 m 341 ar  
- załadunek skoszonego zeschłego porostu z wywiezieniem 511,500 mp  
- usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem na odległość do 4 km 17,500 m3  
- ręczne ścinanie krzaków o gęstości 6000 szt./ha 0,499 ha  
- wywoŜenie gałęzi i karpiny na odległość do 4 km 389,220 mp  
 
zgodnie z Rozdziałem 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
 



Termin realizacji: do 14 listopada 2008r. w trzech etapach:  
Etap I- 21.05.2008r.-06.06.2008r.  
Etap II- 28.07.2008r.-01.08.2008r.  
Etap III- 01.09.2008r.-14.11.2008r. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7. 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data 
zakończenia: 14.11.2008. 
 

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

 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  

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. 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. ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi w 100 %.  
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 1 Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić 
łącznie.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

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 1 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 będzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.legnica.eu 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22. 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  21.04.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój 
nr 208. 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 

 


