ZARZĄDZENIE
NR 35/2017
WÓJT A GMINY DRZYCIM

z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie

wprowadzenia zmian do Planu postępowań o udzielenie zamówień
jednostek organizacyjnych
gminy Drzycim na rok 2017.

publicznych

dla

Na podstawie § 1 pkt 5 i 6 Zarządzenia Wójta Gminy Drzycim nr 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2017 oraz art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam:
§ 1. 1. Zmianę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim polegającą na wprowadzeniu nowego zadania pod nazwą "Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Drzycimiu".
2. Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik

do Zarządzenia

Nr 35

Wójta Gminy Drzycim
zdnia
Plan zamówień publicznych

L.P.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia
(wg podziału na zamówienia
na roboty budowlane,
dostawy lub usługi)

l

Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem
Dworcowej 20 w Drzvcimiu

2

Modernizacja

placu przy ul.

17maja2017r.

na rok 2017

Przewidywany tryb lub
inna procedura
udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

przetarg nieograniczony
zamówienie in-house

J

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego w zakresie:
l. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej,
ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych
wypadków.
II. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

usługi

4

Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości
zamieszkałych
przez mieszkańców
Gminy
Drzycirn oraz z punktu selektywnej
zbiórki odpadów i
obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów.

usługi

,
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ścieków w Drzycimiu

Podpisany

Przewidywany
termin wszczęcia
postępowania
(w ujęciu kwartalnym)

roboty budowlane

oczyszczalni

Orientacyjna
wartości
zamówienia

133.313,14zł

II

278.979,82 zł/
11.599,22 zł

II

przetarg nieograniczony

l. 60.000,00 zł
II. 100.000,00 zł
160.000,00 zł

II

przetarg nieograniczony

527.874,30 zł

III

i

Strona I

5
6

7

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Drzvcim.
Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Gródek ul. Polna i Kwiatowa

w miejscowości

roboty budowlane

przetarg

nieograniczony

1.157.159,29

zł

roboty budowlane

przetarg

nieograniczonv

219.512,20

zł

III

roboty budowlane

przetarg

nieograniczony

980.760,92

zł

III

III
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