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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE  

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe   
Prezydent Miasta Legnicy 
pl. Słowiański 8 
Punkt kontaktowy: Wydział Inwestycji Miejskich Referat Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 
59-220 Legnica 
POLSKA 
Tel.: +48 767212322 
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks: +48 767212325 
Adresy internetowe:   
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj ącej   
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści   
Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji za mawiaj ących   
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia  

II.1)Opis  
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu   
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy”. Zadanie związane jest z realizacją projektu 
pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług   
Usługi 
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi 
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty 
Kod NUTS PL516 
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu   
Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie: 
1) regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej nr 4 i nr 8 na terenie miasta Legnicy, 
2) sprzedaŜy biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów na liniach nr 4 i nr 8, 
3) prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagaŜu i zwierząt na liniach nr 4 i nr 8. 
Wykonawca będzie realizował odpłatnie usługi przewozowe zgodnie z zakresem rzeczowym. 
Zakres rzeczowy wynosi około 276.327,00 wozokilometrów. Usługi przewozowe nie będą obejmować 
dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych. 
Zakres świadczonych usług przewozowych będących przedmiotem zamówienia; numer linii 
komunikacyjnych, tras linii komunikacyjnych, długość tras, liczba wozokilometrów jak niŜej: 
Numer linii komunikacyjnej 4 
Trasa linii komunikacyjnej: 
Pętla Poznańska – Słubicka – Głogowska - Dworzec PKP/PKS – Piastowska -Chojnowska –Pancerna - 
Lotnicza – Złotoryjska – Jaworzyńska – LSSE – długość bezpośrednia trasy 13,34 km; 
LSSE – Jaworzyńska – Muzealna – Złotoryjska – Lotnicza – Pancerna – Chojnowska – Piastowska – 



Dworzec PKP/PKS – Głogowska – Pętla Poznańska- długość bezpośrednia trasy 12,65 km; 
Średniomiesięczna liczba wzkm: 7.372,32 
Liczba wzkm w okresie IV – XII 2014r.: 66.350,85 
Numer linii komunikacyjnej 8 
Trasa linii komunikacyjnej: 
Pętla Iwaszkiewicza – Sudecka – Piłsudskiego – II Armii Wojska Polskiego – Libana –Pocztowa – 
Głogowska – Pętla Poznańska – długość bezpośrednia trasy 8,6 km; 
Pętla Poznańska – Słubicka – Głogowska – Pocztowa – Wrocławska – Piłsudskiego –Sudecka – Pętla 
Iwaszkiewicza - długość bezpośrednia trasy 9,1 km; 
Średniomiesięczna liczba wzkm: 23.330,69 
Liczba wzkm w okresie IV – XII 2014r.: 209.976,20 
Ogółem: 
Średniomiesięczna liczba wzkm: 30.703 
Liczba wzkm w okresie IV – XII 2014r.: 276.327 
Wykaz autobusów do obsługi linii : 
1) Linia nr 4: Maxi – 2 szt. 
2) Linia nr 8: Maxi – 2 szt. i Midi – 2 szt. 
Zadania przewozowe będą realizowane według rozkładów jazdy stanowiących zał. nr 4a do umowy oraz 
przy zachowaniu przepisów dotyczących wykonywania takiego rodzaju usług. 
Usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych nr 4 i nr 8 świadczone będą przez Wykonawcę autobusami 
naleŜącymi do Zamawiającego, 6 sztuk: 4 sztuki Maxi i 2 sztuki Midi – przekazanymi na zasadach 
uŜyczenia zgodnie z zapisami § 11 i 12 projektu umowy – Rozdział 3 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)  
60112000 
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)   
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak 
II.2)Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia (zamówie ń) 
II.2.1)Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia (zamówie ń)  
Wartość: 1 326 369,60 PLN 
Bez VAT 

Sekcja IV: Procedura  

IV.1)Rodzaj procedury  
IV.1.1)Rodzaj procedury   
Otwarta 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia  
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia   
NajniŜsza cena 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej   
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie 
IV.3)Informacje administracyjne  
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą  
IM.RZP.271.3.2014. 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia   
Wstępne ogłoszenie informacyjne  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 42-067216 z dnia 28.2.2014 
Ogłoszenie o zamówieniu  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 25-039702 z dnia 5.2.2014 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia  

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:   
7.3.2014 
V.2)Informacje o ofertach   
Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wy dana decyzja o udzieleniu zamówienia   
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. 
ul. Domejki 2 
59-220 Legnica 



POLSKA 
E-mail: mpk@mpk.legnica.pl 
Tel.: +48 767223400 
Adres internetowy: http://www.mpk.legnica.pl 
Faks: +48 767223400 
V.4)Informacje na temat warto ści zamówienia   
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 1 381 635 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 1 326 369,60 PLN 
Bez VAT 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa   
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej   
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie związane jest z realizacją 
projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w 
Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. 
VI.2)Informacje dodatkowe:  
VI.3)Procedury odwoławcze  
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze   
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
02-678 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587701 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.3.2)Składanie odwoła ń 
VI.3.3)Źródło, gdzie mo Ŝna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń  
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
02-678 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587701 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   
10.3.2014 

 


