
  

ZAPLANOWANE  NA  2013  ROK ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
NA WYBÓR WYKONAWCÓW ZADA Ń: 

 
I.  ROBOTY BUDOWLANE  
 
Zamówienia o wartości  powyŜej 5.000.000 EURO  
 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

1. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości 
połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych- Przebudowa 
ul. Jaworzyńskiej”. 

 
III/IV  kwartał 

 
IM 

 
Zamówienia o wartości równej lub powyŜej 14.000 EURO do 5.000.000 EURO  
 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

 
1. 

„Budowa skateparku”   
I  kwartał 

 
IM 

 
2. 

„PrzełoŜenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyŜej 
obwodnicy zachodniej miasta Legnica” 

 
I/II kwartał 

 
OŚR 

 
3. 

 „Budowa ciągu pieszo- jezdnego w ul. Radosnej 106- 136 
w Legnicy” 

 
II kwartał 

 
IM 

 
4. 

„Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100  
– modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy 
jako elementu programów profilaktycznych”  

 
II kwartał 

 

 
IM 

5. „Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3  
- modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy 
jako elementu programów profilaktycznych” 

 
II  kwartał 

 
IM 

 
6. 

„Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 
- rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”   

 
II kwartał 

 

 
IM 

 
7. 

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu 
Miasta  Plac Słowiański 8 - kontynuacja wymiany okien”. 

II kwartał 
 

AG 

 
8. 

„Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta 
Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych”. 

 
II kwartał  

 
AG 

 
9. 

„Prace malarskie w budynku Urzędu Miasta Legnicy- Plac 
Słowiański 8” 

 
II/III  kwartał 

 
AG 

 
 
 
 
 



  

II.  USŁUGI  
1.Zamówienia o wartości powyŜej  200.000 EURO 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

1. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości Gminy Legnica” 

II kwartał  
 

IK 

2. „Wybór operatora/ linie komunikacyjne nr „4” i  „8” III kwartał  
 

IK 

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

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

1. „Budowa i modernizacja monitoringu zwiększającego 
bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007- 2013” - nadzór inwestorski. 

I kwartał IM 

2. „Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 
- rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”  - 
nadzór inwestorski.  

I kwartał IM 

 
3. 

„Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 
2015- 2030 wraz z moderowaniem prac grup roboczych  
i przeprowadzenie konsultacji oraz „ Strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju miasta 
Legnicy”  

 
I kwartał  

 
 

 
RM 

4. „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy”   I/II kwartał OŚR 
5.  „Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta 

Legnicy w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2016r.” 
II kwartał AG 

6. „Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na 
terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” 

II kwartał  IK 

7.  „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica 
wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury” 

IV kwartał GN 

 
III. DOSTAWY  
1.Zamówienia o wartości powyŜej  200.000 EURO 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

 
1. 

„Budowa i modernizacja monitoringu zwiększającego 
bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007- 2013”. – dostawa z montaŜem. 

 
I kwartał  

 

 
IM 

2. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów 
na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” 

 
II kwartał 

 
IK 

3. „Zakup energii  elektrycznej  dla jednostek Gminy 
Legnica” 

 
III kwartał  

 

 
IK 

 
 
 



  

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

rozpoczęcia procedury 
Wydział 
zlecający 

1. „Zakup i dostawa materiałów biurowych i papieru 
kserograficznego do Urzędu Miasta Legnicy”. 

 
I kwartał  

 

 
AG 

 
2. 

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem w ramach zadania pod nazwą  
„ Informatyzacja Urzędu Miasta. Zakup i wdroŜenie 
systemów wspomagających zarządzaniem 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)”.  

 
I kwartał  

 

 
OK 

Referat 
Informatyki 

3. „Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz  
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)”.  

 
III kwartał  

 

 
OK 

Referat 
Informatyki 

4. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w 
okresie od 30.12.2013r. do 29.12.2016r.” 

III kwartał  
 

SO 

 
 
 


