
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wybór Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy
Złotego Florena (LBO)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wybór Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy
Złotego Florena (LBO)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c505f08-65ad-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037333/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442498/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.76.371.43.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przebudowę podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO). Zadanie realizowane będzie na terenie
działek 1418/34 oraz 1418/14 obr. Stare Miasto, będących własnością Gminy Legnica.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
• roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących nawierzchni oraz likwidacja betonowej piaskownicy),
• wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z geokraty,
• wykonanie nowej nawierzchni chodników,
• montaż tablic LBO, 
• prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej,
• nasadzenia drzew oraz zieleni średniej i niskiej: 
12 szt drzew, 551 szt. krzewów i 50 szt. traw ozdobnych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego:
a) Klon pospolity – 6 szt., 
b) Głóg dwuszyjkowy – 5 szt., 
c) Buk pospolity – 1 szt., 
d) Berberys Thunberga „GREEN CARPET” – 5 szt., 
e) Berberys Thunberga „ATHROPURPUREA” – 8 szt.
f) Irga pozioma/szwedzka – 240 szt.
g) Irga karłowata – 56 szt.
h) Trzmielina Fortune’a „EMERALD GOLD” – 110 szt.
i) Jałowiec płożący „GOLDEN CARPET” – 60 szt.
j) Jałowiec płożący „LIMEGLOW” – 52 szt.
k) Pięciornik krzewiasty „GOLDFINGER” – 10 szt.
l) Pięciornik krzewiasty „MARIAN RED ROBIN” – 10 szt.
m) Rozplenica japońska „RED HEAD” lub „BLACK BEAUTY” – 20 szt.
n) Rozplenica japońska „HAMELN” – 30 szt.

Szczegółowy/pełny opis przedmiot zamówienia określają: Dokumentacja-Rozdział 4 swz, oraz projekt umowy – Rozdział 3
swz wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
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