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 ZAPLANOWANE  NA  2009  ROK ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
I.  ROBOTY BUDOWLANE  
 
1.Zamówienia o wartości powyŜej 5.150.000 Euro 
 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

 
1. 

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – 
 Etap II od ul. Wojska Polskiego do  
al. Rzeczpospolitej z budowa mostu na rzece Kaczawy. 

 
I kwartał 

 

 
IM 

 
2. 

Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy –  
Etap I – ul. Chojnowska od granic miasta  
do ul. Jagiellońskiej. 

 
II  kwartał  

 
IM 

 
*Zadanie inwestycyjne nr 1-nowe zaprojektuj wybuduj ( złoŜenie wniosku o rozpoczęcie procedury 
poprzedzone uzgodnieniem z RM i IK) 
*Zadania inwestycyjne nr 2-nowa realizacja po zakończeniu projektu. 
 
 
2.Zamówienia o wartości powyŜej 14.000 do 5.150.000 Euro  
 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

 
1. 

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1 w Legnicy- 
Szkoła jak nowa –modernizacja infrastruktury 
dydaktycznej, w tym :Etap I- modernizacja basenu 

I kwartał 
 

IM 

2. Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i 
młodzieŜy przy Stadionie im Orła Białego w Legnicy. 

I kwartał 
 

IM 

3. Budowa cmentarza komunalnego – I etap: droga 
dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 
32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne. 

I kwartał  
 

IM 

4. Przebudowa ulicy Gumińskiego wraz z uzbrojeniem –
oświetlenie uliczne 

I kwartał  
 

IM 

5. Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieŜy 
uzdolnionej piłkarsko w Legnicy ul. Grabskiego  14.  

I kwartał  
 

IM 

 
6. 

Centrum Kształcenia Praktycznego  
ul. Grunwaldzka 2-20- budowa i organizacja stanowisk 
egzaminacyjnych i stacji diagnostycznej. 

 
I kwartał 

 

 
IM 

7. Renowacja Zielonej Komnaty wieŜy św. Jadwigi 
Zamku Piastowskiego. 

II kwartał  
 

IM 

8. Przebudowa ul. Sikorskiego w rejonie skrzyŜowania z 
ul. Kraka. 

III kwartał 
 

IM 

 
9. 

Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno-
Sportowego dla dzieci i młodzieŜy z basenem krytym  
o długości 25 metrów przy ul. Radosnej w Legnicy 
Etap I – budowa basenu odkrytego z zapleczem sanitarno- 
szatniowym, budowa boisk, parkingów i dróg 
dojazdowych. 
 

 
III kwartał 

 

 
IM 
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10. 

ul. Powstańców Warszawy w tym: ul. Powstańców  
Warszawy ( część) i Kedywu ( część )- w ramach 
zadania inwestycyjnego ,,Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe- sieci  
i drogi na Osiedlu Piekary  Jednostka „ B”.   

 
III kwartał 

 

 
IM 

11. Budowa ulicy Środkowej. IV kwartał 
 

IM 

 
12. 

Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od ul. Lubińskiej do 
Szczytnickiej ) i Szczytnickiej, w tym : Etap I od  
ul. Lubińskiej do Szczytnickiej  

 
III kwartał 

 

 
IM 

13. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy  
ul. Wrocławskiej i I Etap zagospodarowania. 

I kwartał 
 

IK 

 
14. 

Wymiana okien w budynku Pl. Słowiański 8. I –II kwartał 
 
 

AG 

15. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich  
w rejonie ulicy H. PoboŜnego- budowa ogrodu zabaw 
dla dzieci. 

 
II kwartał 

 

 
IK 

16. Rewitalizacja Parku Gdańskiego. II kwartał  
 

IK 

17. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla 
mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej -  
remont istniejącego suchego stawu.  

 
II kwartał 

 

 
OŚR 

 
*Zadania inwestycyjne nr  2,7,9,10,11,12 -nowa realizacja po zakończeniu projektu. 
*Zadania inwestycyjne nr 1,3,4,5,6- nowa realizacja. 
*Zadanie inwestycyjne nr 8-nowa realizacja(roboty po uzyskaniu dokumentacji od IK) 
 
II.  USŁUGI  
 
1.Zamówienia o wartości powyŜej 14.000 do 206.000 Euro 
 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

1. Utrzymanie czystości przystanków i wiat 
przystankowych na terenie Legnicy. 

I kwartał  
 

IK 

2. Strategia zarządzania marką Legnica wraz ze 
skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej. 

I kwartał  
 

PM 

3. Eksploatacja i bieŜąca obsługa fontann. I kwartał  
 

IK 

4. Budowa ul. Boiskowej i Myśliwskiej –wykonanie prac 
projektowych po uzgodnieniu zakresu z IK i RM. 

I kwartał  
 

IM 

 
5. 

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1 w Legnicy- 
Szkoła jak nowa –modernizacja infrastruktury 
dydaktycznej, w tym : 
Etap I- modernizacja basenu-nadzór inwestorski 

 
I kwartał  

 
IM 

 
6. 

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap 
II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczpospolitej z 
budowa mostu na rzece Kaczawy-nadzór inwestorski 

 
I kwartał  

 

 
IM 

 
7. 

Opracowanie dokumentacji technicznej projektu sieci 
radiowej w ramach zadania pn. ,, Budowa miejskiej , 
szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej 
LEGMAN w Legnicy- I Etap. 

 
II kwartał  

 

 
OK/RI 

8. Uporządkowanie międzywała rzeki Kaczawy. II kwartał  
 

OŚR 
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9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy- dawnej wsi Piekary Stare. 

II kwartał  
 

PAB 

 
 10. 

Zakup i wdroŜenie systemu informatycznego do obsługi 
archiwum oraz licencje ( bez ograniczeń czasowych  
i bez limitu uŜytkowników) wraz z archiwizacja 
dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
II kwartał  

 

 
G 

11. Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy –  
Etap I – ul. Chojnowska od granic miasta  
do ul. Jagiellońskiej-nadzór inwestorski 

 
II kwartał  

 

 
IM 

12. Studium kierunków rozwoju systemów komunikacji 
miasta Legnicy. 

III kwartał  
 

PAB 

 
13. 

ul. Powstańców Warszawy w tym: ul. Powstańców  
Warszawy ( część) i Kedywu ( część )w ramach zadania 
inwestycyjnego ,,Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  
pod budownictwo mieszkaniowe- sieci i drogi na Osiedlu 
Piekary  Jednostka „ B”- nadzór inwestorski 

 
III kwartał  

 

 
IM 

 
14. 

Przebudowa ulic: Bydgoskiej ( od ul. Lubińskiej do 
Szczytnickiej )i Szczytnickiej, w tym : Etap I od  
ul. Lubińskiej do Szczytnickiej- nadzór inwestorski 

 
III kwartał  

 

 
IM 

15. Przebudowa ul. Sikorskiego w rejonie skrzyŜowania  
z ul. Kraka- nadzór inwestorski. 

III kwartał  
 

IM 

16. Budowa ulicy Środkowej- nadzór inwestorski. IV kwartał   
 

IM 

 
*Zadania inwestycyjne nr 4(usługi) –nowy projekt (wykonanie prac projektowych po uzgodnieniu 
zakresu z IK i RM) 
*Zadania inwestycyjne nr 6(usługi) – nowe zaprojektuj wybuduj ( złoŜenie wniosku o rozpoczęcie 
procedury poprzedzone uzgodnieniem z RM i IK) 
 
2. Zamówienia o wartości powyŜej 206.000Euro 
 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia 
procedury 

Wydział 
zlecający 

 
1. 

Dostawa i wdroŜenie informatycznego Zintegrowanego 
Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem  
( ZSZM) wraz z migracją danych z istniejących 
systemów bazodanowych, szkolenia pracowników, 
instalacją i konfiguracja oprogramowania oraz serwis 
wdroŜonego oprogramowania w Urzędzie Miasta 
Legnica wraz z dostawą i konfiguracją optymalnej dla 
oferowanego rozwiązania platformy sprzętowo-
systemowej. 

 
I kwartał  

 

 
OK/RI 

 
2. 

Udzielenie gminie Legnica kredytu bankowego 
długoterminowego w wysokości do 55.784.834,00  
na okres od 2009-2021r.na realizację zadań 
inwestycyjnych oraz na spłatę wcześnie zaciągniętych 
kredytów i poŜyczek 

 
II kwartał  

 

 
FN 

 
3. 

Zlecenie realizacji projektu- siec radiowa I etap  
w ramach w ramach zadania pn. ,, Budowa miejskiej, 
szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej 
LEGMAN w Legnicy 

 
IV kwartał 

 

 
OK/RI 
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III. DOSTAWY  
 
Zamówienia o wartości powyŜej 14.000 do 206.000 Euro 

 
Lp. Postępowanie Planowany termin 

rozpoczęcia procedury 
Wydział 
zlecający 

 
1. 

Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego w 
mieście – zakup i montaŜ 2 kpl. kamer wizyjnych 
z osprzętem, rozbudowa stanowiska 
obserwacyjno- archiwizacyjnego. 

 
II kwartał  

 

 
ZKOC 

2. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. III kwartał  
 

SO 

 
3. 

Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i 
wdraŜanie systemów wspomagania zarządzania 
miastem, w tym m.in. integracja rozwiązania 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/RI 

 


