ZARZĄDZENIE NR 4/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia

Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2019.

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, w jednostkach organizacyjnych
gminy Drzycim" stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 108/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia
12 grudnia 2017 roku zarządzam:
§ 1. 1. Wprowadzić Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zamawiający, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu przez uprawniony organ, sporządza
plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym oraz
zamieszcza go na stronie internetowej.
3. Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych sporządza pracownik
ds.
zamówień publicznych na podstawie planów zamówień przedstawianych przez osoby kierujące komórkami
organizacyjnymi oraz pracowników samodzielnych.
4. Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych wchodzi w życie z chwilą jego
zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb zamawiającego, dopuszcza się zmianę
rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trakcie jego obowiązywania.
6. Wszelkie zmiany planu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej i uprzedniej zgody osoby
kierującej komórką finansową oraz kierownika zamawiającego.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 4/2019
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 11 stycznia 2019 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2019.

L.P.

l
2
3
4

5
6
7
8
9
lO

Przedmiot zamówienia

uzdatniania
Rozbudowa
stacji
wody
w miejscowości Drzycim
"Rozbudowa
sieci wodociągowej
w m. Gródek
(ul. Szkolna i ul. Sosnowa)"
Przebudowa

ul. Polnej w Drzycimiu

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C
zlokalizowanej
na dz. nr 86/1 obręb Gacki,
gm. Drzycim, prowadzące] do-świetlicy wiejskiej
Przebudowa ul. Podgórnej w miejscowości Gródek
-030560C
Modernizacja

świetlicy w Jastrzębiu

Remont świetlicy i zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej w Werach
z tytułu
Kredyt
na spłatę
rat kapitałowych
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Kredyt na zadanie
pn: "Przebudowa
ul. Polnej
w Drzvcimiu"
Kredyt na zadanie
pn.: "Rozbudowa
sieci
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Rodzaj
zamówienia

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

roboty budowlane
roboty budowlane
roboty budowlane
roboty budowlane

roboty budowlane
roboty budowlane
roboty budowlane
usługa
usługa
usługa

Przewidywany
tryb lub inna
procedura
udzielenia
zamówienia
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieozraniczonv
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
oieograoiczooy
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieozraniczonv
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieozraniczonv
Przetarg

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania

Orientacyjna
wartości
zamówienia
(netto)

Uwagi

(w ujęciu kwartalnym)

1.314.000,00 zł

I kwartał

95.000,00 zł

I kwartał

75.000,00 zł

II kwartał

100.000,00 zł

III kwartał

350.000,00

zł

III kwartał

200.000,00

zł

III kwartał

380.000,00

zł

III kwartał

142.043,28 zł

III kwartał

13.335,95 zł

III kwartał

10.565,11 zł

III kwartał
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(ul. Szkolna
wodociągowej
Gródek
wrn.
i ul. Sosnowa)"
Kredyt na zadanie pn: "Rozbudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Drzvcim"
Odbieranie
i zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
z nieruchomości
zamieszkałych
przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu
selektywnej zbiórki odpadów i obsługa punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

nieograniczony
usługa

Przetarg
nieograniczony

267.251,14 zł

III kwartał

usługa

przetarg
nieograniczony

624.000,00 zł

III kwartał

usługa

Proceduraart. 1380 upzp

170.000,00 zł

IV kwartał

usługi
społeczne
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