AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2012 ROK
(aktualizacja – kwiecień 2012r.)
I. ROBOTY BUDOWLANE
Zamówienia o wartości równej lub powyŜej 14.000 EURO do 5.000.000 EURO
Lp.

1.

Postępowanie
Wymiana
instalacji
elektrycznej
w
piwnicy
w segmencie od strony ul. Św. Piotra w ramach zadania
inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej
budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8”.

Planowany termin rozpoczęcia
procedury
I kwartał
zrealizowane

Budowa ulicy Środkowej.
2.

3.
4.

I lub II kwartał
zrealizowane
Budowa
i
modernizacja
monitoringu
wizyjnego
zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy.
Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu
Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 w ramach zadania
inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej
budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8”.

IV kwartał*

II lub III kwartał
w trakcie realizacji

Budowa skateparku.
5.

6.

7.

III kwartał
Budowa ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do
ul. Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo
mieszkaniowe-sieci i drogi na Osiedlu Piekary
Jednostka „B”.
PrzełoŜenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyŜej
Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnica.

III lub IV kwartał

III kwartał

* uzaleŜnione od pozyskania środków zewnętrznych
II. USŁUGI
1.Zamówienia o wartości powyŜej 200.000 EURO
Lp.
Postępowanie

Planowany termin rozpoczęcia
procedury

Usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni osiedlowej.
1.
2.

3.

I kwartał
zrealizowane
Usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni w centrum
miasta.

I kwartał
zrealizowane

Usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni parkowej.
I kwartał
zrealizowane

4.

5.

Udzielenie
Gminie
Legnica
kredytu
bankowego,
długoterminowego w wysokości
do 19.800.990,59
na okres od 2012r. do 2028r. Dopuszcza się finansowanie
kredytu ze środków EBI.
Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica.

III kwartał

III kwartał
1

2.Zamówienia o wartości równej lub powyŜej 14.000 EURO do 200.000 EURO
Lp.

Postępowanie

1.

Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjnousługowych
w
Legnicy
–
obszar
w
rejonie
ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej.
Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjnousługowych
w
Legnicy
–
obszar
w
rejonie
ul. Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla
Sienkiewicza.
Budowa
skateparku
- opracowanie
dokumentacji
projektowej.
Opracowanie mapy akustycznej i „Programu ochrony
Środowiska przez hałasem dla Miasta Legnicy.”
Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości
połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul.
Jaworzyńskiej – wykonanie pełnobranŜowej dokumentacji
projektowo- kosztorysowej.
Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego opracowanie dokumentacji projektowej.*
Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica oraz
jednostek podległych.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

BieŜące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich
zlokalizowanych na terenie Miasta Legnica.

Planowany termin rozpoczęcia
procedury
II kwartał

II kwartał

**
I kwartał
zrealizowane
II lub III kwartał

II lub III kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał

* zastrzega się moŜliwość zmiany na „zaprojektuj i wybuduj”
**

w II kwartale postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” - wartość poniŜej
14.000,- EURO

III. DOSTAWY
1. Zamówienia o wartości równej lub powyŜej 14.000 EURO do 200.000 EURO
Lp. Postępowanie

1.

Zakup
z
dostawą
sprzętu
komputerowego
z oprogramowaniem
w ramach zadania pod nazwą
„Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdroŜenie
systemów wspomagających zarządzanie miastem, w tym m.
in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej
z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM oraz
rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu
upowszechnienia elektronicznego dostępu
do UM
(w tym doposaŜenie w sprzęt komputerowy)”.

Planowany termin rozpoczęcia
procedury
II kwartał
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2.

3.

4.

Dostawa z montaŜem sprzętu specjalistycznego do Sali
Doświadczania Świata i Sali do zajęć rehabilitacyjnych
( integracja sensoryczna)
oraz sprzęt sportowy
i rekreacyjny w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów
miejskich
w rejonie ul. H. PoboŜnego- przebudowa (adaptacja) Willi
Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na
potrzeby
Środowiskowego
Centrum
IntegracyjnoProfilaktycznego”
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

III kwartał

Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerów, sprzętu RTV
i instrumentów w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie
ul. H. PoboŜnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka
von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na
potrzeby
Środowiskowego
Centrum
IntegracyjnoProfilaktycznego”
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Dostawa z montaŜem mebli, sprzętu AGD i narzędzi w
ramach
zadania
inwestycyjnego
pn.
„Odnowa
zdegradowanych obszarów
miejskich w rejonie
ul. H. PoboŜnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von
Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby
Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego”.

III kwartał

III kwartał

VI. USŁUGI - częściowe
1. Zamówienia o wartości poniŜej 14.000 EURO
Lp.
Postępowanie
1.

Zakup usług edukacyjnych- prowadzenie zajęć w szkołach
podstawowych w klasach I-III – w ramach projektu „Dobry
start w szkole”
współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – kontynuacja zadania z 2011 roku.

Planowany termin rozpoczęcia
procedury
II kwartał
w trakcie realizacji

V. DOSTAWY- częściowe
1. Zamówienia o wartości poniŜej 14.000 EURO
Lp. Postępowanie
1.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu
indywidualizacji nauczania „Dobry start w szkole”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
kontynuacja zadania z 2011 roku.

Planowany
procedury

termin

rozpoczęcia

II kwartał
w trakcie realizacji
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