
Solec-Zdrój, dn 30,04,ZOZOr.

Plan postępowań o udz,elenie lamówień na ZOZOrok - aktualilacja

Gmina Solec-Zdrój, tgodnie z art. Ba ustawy z dnia Z9 stycznia Z004 r. Prawo zamówień publicznych
przedstawia plan postępowan o udzielenie zamówień, jak,e przewiduje przeprowadzić w ZOZOr.

Przew,dywany tryb Przewidywany
Rodzaj zamówien,a lub 'nna procedura termin wszczęci"
(roboty budowlane, udzielenia Orientacyjna wartosć postępowania w

lp Przedmiot zamowienia dostawy, uslugil zamowienia zamów'enia w II netto ujęciu kwartalnym

1 uslul(i
przetarg

ZOO000,00 II kwarta!
Pełnienie nadzoru IIlwestorskiego dl" llIeogran"lony

zadania Kompleksowa i wieloaspektowa
rewllalizacia rniejscowo~ci Solec-Zdroj
Kredyt na sfinansowanie wczesniej

2
zaciągnietych zobowiąlarl blidietu j

usługi
przetarg

616741,00 I kwartałsfinansowanie planowanego niedoboru nieograniczony
budżetu Gminy.

Odbieranie j transport odpadów

3
komunalnych zmieszanychi selektywnie

usługi
przetdfg

Z76971,37 III kwartałzebranych objetych systemem nieograniczony
gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Solec-Zdrój

Poprawa efektywno~ci energetycznej 5847000,00
budynków uzyteczno~ci publicznej w tym:
Termomodernizacja budynku urzędu

1063000,00gminy
Termomodernizacja szkoły podstawowej

przetarg 1647000,004 w Zborowie roboty budowlane III kwartał
Termomodernizacj" szkoły postawowej w

nieograniczony

Wełnlll,e 326000,00

Termomoderizilcja szkoły postawowej w
318000,00Kikowie

Termomodernizacja budynku Zespołu
Z 493 000,00szkół w Solw-Zdroju

S Roboty polegające na utrzymaniu dróg roboty budowlane
przetarg

166380,40 I kwartał
gminnych i dojazdowych do pól na n,eogran"zony

terellie Gm,ny Solec-Zdrój w Z020 roku'

Rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój w 10946382,70
tym:

Zadanie 1 - Budowa deptaka na ul. 1
Maja (od ul. Krakowskiej do ul. T.
Ko~ciuszki) oraz przebudowa ul.
Kościuszki (od ul. 1 Maja do ul.

7794 ZOS,44 I kwarta!
Partyzantów), ul. Kościelnej (od ul. 1
Maja do ul, Cichej), ul. Cichej wraz Z
budową elemelItów malej architektury w
tym fontanny i toalet or"z przebudowa i
budowa sieci infrastruktury technicznej.'

Zadanie 2-4 - Zagospodarowanie terenu

6
przy Slkole w Solw-Zdroju, ell.'mentów

roboty budowlane
przetarg 11kwartal

małej architektury wraz z siłownią n,eograniczony
plenerową, parkingu oraz sieci
infrastruktury techniclnej,



Zagospodarowanie terenu publicznego
parku zdrojowego w Soku-Zdroju, 3023 146,27
budowa tętni solankowej, toalety, II kwartał

elementów małej architektury oraz sieci
infrastruktury technicznej,

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu
w Solcu-Zdroju, budowa pomostu Ił kwartal
pływającego, oraz przebudowa sieci
infrastruktury technicznej.'

Zadanie 5 - Przebudowa kanalizacji
129030,99 III kwartał

ścieków pokąpielowych

7
Dobudowa dżwigu osobowego do

roboty budowlane
przetarg

250000,00 III kwartałbudynku osrodka zdrowia w Solcu-Zdroju l1Ieogral1lczony

Remont budynków szkół podstawowych
w Solcu-Zdroju iZborowe realiwwany w

pr~etarg8 ramach projektu: "Poprawa roboty budowlane 596000,00 II kwartał
infrastruktury edukacyjno>-sportowej w nieogranicwny

gminie Solec-Zdrój"

, Zakup energii elektrycznej na potrzeby
dostawy

przetarg
315303,00 IV kwartałgrupy zakupowej Gmmy Solec-Zdrój n'eografllczOflY

Dobudowa wifldy dla osób
10 niepełnosprawnych do budynku Urledu roboty budowlafle

przetarg
390000,00 IV kwartał

Gminy w Solcu-Zdroju nreografllCZOflY

• postępowania wszczete lub zakończone

mI<' in d m Pałys
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