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Polska-Legnica: Usługi zwi ązane z odpadami 

2013/S 127-218681 

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: Referat Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 
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   
"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica". 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług   
Usługi 
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi 
Kod NUTS PL516 
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu   
Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Legnicy z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których powstają 
odpady komunalne w okresie od 1.7.2013r. do 30.6.2016 r. 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)  
90500000 
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: 6 579 973,44 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8 

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.271.6.2013 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia   
Ogłoszenie o zamówieniu  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 79-133355 z dnia 23.4.2013 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia  

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:   
20.6.2013 
V.2)Informacje o ofertach   
Liczba otrzymanych ofert: 3 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wy dana decyzja o udzieleniu zamówienia   
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Nowodworska 60 
59-220 Legnica 
POLSKA 
V.4)Informacje na temat warto ści zamówienia   
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 19 333 333,33 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 6 579 973,44 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8 
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: nie 
VI.2)Informacje dodatkowe:  
VI.3)Procedury odwoławcze  
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
VI.3.2)Składanie odwoła ń 
VI.3.3)Źródło, gdzie mo Ŝna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   
1.7.2013 
 


