Ogłoszenie nr 510547713-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.
Prezydent Miasta Legnicy: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja
kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej” 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: 595024-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl.
Słowiański 8, 59-220 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 zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z
zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej” w Legnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IM.RZP.271.6.1.353.24.2020
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje renowację zespołu zabudowy (z wyłączeniem prosektorium)
w ramach ww. zadania inwestycyjnego w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej,
polegającem.in. na: a) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w części piwnicznej zespołu
zabudowy, b) wymianie pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową, c) wykonaniu badań
stratygraficznych, d) wykonaniu robót murarsko – tynkarskich, e) renowacji/wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, f) wymianie wentylatorów dachowych oraz montaż
nowoprojektowanych, g) demontażu nieczynnych przewodów instalacji gazowej do pieców
krematoryjnych, h) demontażu nieczynnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z
grzejnikami w kaplicyi pomieszczeniach przyległych, i) zamontowaniu elektrycznych mat

grzejnych oraz grzejników promiennikowych, j) wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z
wyposażeniem opraw w źródła światła typu LED, Zadanie podzielone jest na etapy: - Etap I –
renowacja kaplicy pogrzebowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - Etap II –
renowacja krematorium z łącznikiem do prosektorium wraz z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie. Zgodnie z dokumentacją Rozdział 4 siwz „Dokumentacja” i projektem 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. UWAGA:
Zadanie będzie finansowane i rozliczane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Legnica. 2. Zamawiający stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 – t.j.) - roboty
ogólnobudowlane, - roboty sanitarne, - roboty elektryczne Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniał będzie do wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o
pracę
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212360-7
Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 45260000-7, 45443000-4, 45300000-0, 45310000-3
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2076980.82
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Architektoniczno- Budowlana Restauracji Zabytków Architekton
Leszek Peljan Leszek Link sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rynek 4A
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2554686.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2554686.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2600896.56
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 50%
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.

