ZARZĄDZENIE NR 56/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla
jednostek organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2018.

Na podstawie § l pkt 5 i 6 Zarządzenia Wójta Gminy Drzycim nr 6/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2018 oraz art. l3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2017r. poz. 1579zpóźn. zm.) w związku z art. 44 ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.) zarządzam:
§ l. Zmianę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
organizacyjnych gminy Drzycim poprzez:

na rok 2018 dla jednostek

l) zmianę terminu wszczęcia postępowania na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu
selektywnej zbiórki odpadów i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów" na III kwartał 2018 roku;
2) wprowadzenie do Planu nowego zadania pn. "Remont świetlicy i zagospodarowanie
publicznej w Werach";

przestrzeni

3) zmianę nazwy zadania "Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr
169/6 w miejscowości Sierosław" na "Budowa drogi gminnej na dz. nr 160 i 169/6 w miejscowości
Sierosław - I etap".
§ 2. Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Strona 1

Załącznik do zarządzenia Nr 56/2018
Wójta Gminy Drzycim
z dnia II września 2018 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

L.P.
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Przedmiot zamówienia

Swiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Budowa drogi gminnej na dz. nr 160 i 169/6
w miejscowości Sierosław - I etap
uzdatniania
wody
Rozbudowa
stacji
w miejscowości Drzvcirn
Przebudowa
części drogi w miejscowości
Wery
na działce nr 24
Rekonstrukcja
studni nr 2 i 3 na ujęciu wód
podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu
Odbieranie
i zagospodarowanie
odpadów
zamieszkałych
z nieruchomości
komunalnych
przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu
selektywnej
zbiórki odpadów
i obsługa punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
Remont świetlicy i zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej w Werach
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Podpisany

Rodzaj
zamówienia

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

Usługa
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Roboty budowlane

Przewidywany
tryb lub inna
procedura
udzielenia
zamówienia
Proceduraart. 1380 upzp
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania

Orientacyjna
wartości
zamówienia
(netto)

Uwagi

(w ujęciu kwartalnym)

163 440,00 zł

I kwartał

usługi
społeczne
I etap zadania

20000,00

zł

III kwartał

1 157159,29

zł

III kwartał

181 000,00 zł

III kwartał

342 100,00 zł

III kwartał

Usługa

Przetarg
nieograniczony

540 000,00 zł

III kwartał

Roboty budowlane

Przetarg
nieograniczony

253946,16 zł

III kwartał
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