Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2021 nr 2021/BZP 00003186/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003186/01/P)1
Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 8661459610

Nazwa: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

Adres: ul. Drogowców 4
Miejscowość: Staszów

Kod pocztowy: 28-200

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.zdp.staszowski.eu
Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

Numer telefonu kontaktowego: +48 158643110

Rodzaj zamawiającego: 3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający (proszę określić)

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).
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Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania 11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

1

.

R

O

B

O

T

Y

B

U

D

O

W

L

A

N

Odbudowa mostu drogowego w ciągu
drogi powiatowej 1036T OleśnicaBrody-Grobla nad rzeką Ciek od Nizin
w miejscowości Podborek

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

1.1.2

Budowa wiaty-magazynu do
składowania mieszanki piaskowosolnej

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

325 203,25 PLN

I kwartał

1.1.3

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
Zamówienie udzielane jest w trybie
nr 0780T Pierzchnica-Holendrypodstawowym na podstawie: art. 275
Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km
pkt 1 ustawy
2+430 do km 4+030

946 389,43 PLN

II kwartał

1.1.4

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Zamówienie udzielane jest w trybie
nr 0836T Rytwiany-Łubnice od km
podstawowym na podstawie: art. 275
8+475 do km 9+425
pkt 1 ustawy

589 430,89 PLN

II kwartał

1.1.5

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Zamówienie udzielane jest w trybie
nr 0812T Pliskowola-Osiek od km
podstawowym na podstawie: art. 275
3+110 do km 4+105
pkt 1 ustawy

853 965,04 PLN

II kwartał

1.1.6

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Zamówienie udzielane jest w trybie
nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce podstawowym na podstawie: art. 275
od km 0+720 do km 1+175
pkt 1 ustawy

881 805,69 PLN

II kwartał

1.1.7

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Zamówienie udzielane jest w trybie
nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów od
podstawowym na podstawie: art. 275
km 2+500 do km3+090
pkt 1 ustawy

611 581,30 PLN

II kwartał

1.1.8

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Zamówienie udzielane jest w trybie
nr 0037T Szydłów-Pieczonogi od
podstawowym na podstawie: art. 275
km0+885 do km 1+325
pkt 1 ustawy

292 096,75 PLN

II kwartał

1.1.9

Remont drogi powiatowej nr 0109T
Bydłowa-Brody od km 0+750 do km
1+950

308 943,09 PLN

II kwartał

1.1.1

1393717,22 PLN

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
2

I kwartał

1 417 244,08 PLN
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postępowania 11
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1.2.1

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb
Zarządu Dróg Powiatowych w
Staszowie

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

134 146,34 PLN

3

1.3.1

Utrzymanie zimowe dróg

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
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231 707,32 PLN

IV kwartał
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I

IV kwartał

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania 11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13
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9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

