
Legnica: Roboty dodatkowe budowlano-monta Ŝowe na zadaniu 

inwestycyjnym pn. Budowa skateparku.  

Numer ogłoszenia: 122537 - 2013; data zamieszczenia : 24.06.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  nie. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie 

ogłoszenia:  nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty dodatkowe budowlano-

montaŜowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa skateparku.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zakres zamówienia obejmuje roboty dodatkowe 

budowlano-montaŜowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa skateparku, w zakresie 

obejmującym : a)roboty ziemne związane z: - ze zdjęciem zwiększonej ilości humusu, - wymianą 

gruntu z wykonaniem podbudowy z podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem, -wywiezieniem 

nadmiaru humusu poza teren budowy we wskazane miejsca przez Zamawiającego, b)wykonanie 

dodatkowej studni chłonnej z pompą pływakową. Szczegółowy zakres robót zgodnie z 

przedłoŜonym kosztorysem ofertowym i szkicem wykonawczym.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.27.20-8, 45.31.43.10-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  16.05.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• DOMBUD A. ZadoroŜna, R. ZadoroŜny Spółka Jawna, ul. Chorzowska 64, 44-100 GLIWICE, 

kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 130000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty:  151993,83 

• Oferta z najni Ŝszą ceną: 151993,83 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 151993,83 

• Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej r ęki albo zapytania o cen ę 

• 1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu  

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z 

dotychczasowym Wykonawcą zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 

ze zmianami) UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Roboty dodatkowe stanowią integralną część 

robót budowlanych objętych umową nr IM.272.249. 1U.2013 z dnia 18.03.2013r. Konieczność 

wykonania robót dodatkowych wynikła po zawarciu umowy podstawowej gdy okazało się, Ŝe 



grubość warstwy humusu w części terenu znacząco odbiega od przewidzianej w projekcie - 

miejscami do 1,20 m. Przed realizacją warstw konstrukcyjnych naleŜy wykonać dodatkowe 

roboty polegające na zdjęciu niezbędnej ilości humusu - wymiana gruntu - z wykonaniem 

podbudowy wraz z zagęszczeniem pod płytę skateparku, rozplantowaniem humusu we 

wskazanych miejscach i dodatkowej studni chłonnej z pompą pływakową, dla dla poprawy 

bezpieczeństwa uŜytkowników oraz ochrony przed zastoinami wody w BOWLU. Zamówienie 

podstawowe uzaleŜnione jest od wykonania ww. robót dodatkowych, tj. wykonania większej 

ilości podbudowy, aby uzyskać poŜądaną nośność pod płytę skateparku i odwodnienia płyty 

skateparku dodatkową studnią z pompą poprzez ujętą w projekcie studnię chłonną przy 

obiekcie. Wykonawca robót na przedmiotowym zadaniu przedstawił w wyniku negocjacji z 

Zamawiającym wykonanie zakresu tych prac, w oparciu o wskaźniki cenotwórcze z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na -

Budowę skateparku, na kwotę brutto 151.993,83 zł (wg przedstawionego kosztorysu robót 

dodatkowych), co stanowi 17,4 % zamówienia podstawowego. 
 


