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Plan postępowa n o udzielenie zamówień na 2020 rok

Gmina So]ec-ldrój, zgodnie l art. Ba ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.

Przewidywany tryb Przewidywany

Rodzaj zamówienia (roboty lub inna procedura termin wszczęcia

budowlane, dostawy, udzielenia Orientacyjna wartość postępowania w

lp Przedmiot zamówienia usługi) zamówienia zamówienia w zł netto ujęciu kwartalnym

Budowa ściezki rowerowej w ramach

projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności
przetarg

1 obszarów cennych przyrodniczo poprzez roboty budowlane 5000 000,00 III kwartał

utworzenie edukacyjnej ścieżki
nieograniczony

rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe

Busko-Zdrój i Solec~Zdrój"

Kredyt na sfinansowanie wczesniej

2
zaciągnietych zobowiązań budżetu i

usługi
przetarg

616741,00 II kwartał
sfinansowanie planowanego niedoboru nieograniczony

budżetu Gminy

Odbieranie i transport odpadÓw

komunalnych zmieszanychi selektywnie przetarg
3 zebranych objetych systemem usługi 276971,37 III kwartał

nieograniczony
gospodarowania odpadami komunalnymi

Gminy Solec-Zdrój

Poprawa efektywności energetycznej 5847000,00
budynków użyteczności publicznej w tym:

Termomodernizacja budynku urzędu
1063000,00

gminy

Termomodernizacja szkoły podstawowej
przetarg 1647000,00

4 w Zborowie roboty budowlane III kwartał

Termomodernizacja szkoły postawowej w
nieograniczony

Wełninie
326000,00

Termomoderizacja szkoły postawowej w
318000,00

Kikowie

Termomodernizacja budynku Zespołu
2493000,00

szkół w Solcu-Zdroju

Roboty polegające na utrzymaniu dróg przetarg
S gminnych i dojazdowych do pól na terenie roboty budowlane 176682,90 I kwartał

nieograniczony
Gminy Solec-Zdrój w 2020 roku

Rewitalizacja miejscowości Solec~Zdrój w 14210420,22
tym:

Zadanie 1 - Budowa deptaka na ul. 1 Maja

(od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki)

oraz przebudowa ul. Kościuszki (od ul. 1

Maja do ul. Partyzantów), ul. Kościelnej 7794205,44 11 kwartał
(od ul. 1 Maja do ul. (ichen, ul. Cichej

wraz z budową elementów małej

architektury w tym fontanny i toalet oraz

przebudowa i budowa sieci infrastruktury

technicznej.

Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu

przy szkole w Solcu-Zdroju, budowa

6
boiska piłkarskiego, elementów małej

roboty budowlane
przetarg 1108772,45 III kwartał

architektury wraz z siłownią plenerową, nieograniczony

parkingu oraz sieci infrastruktury

technicznej.



Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu
publicznego parku zdrojowego w Soku-
Zdroju, budowa tężni solankowej, toalety, 2462688,23 III kwartał

elementów małej architektury oraz sieci
infrastruktury technicznej.
Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu
wokół zalewu w Solcu-Zdroju, budowa
pomostu pływającego, elementów małej 2715723,11 III kwartał
architektury oraz przebudowa i budowa
sieci infrastruktury technicznej.

Zadanie 5 - Przebudowa kanalizacji 129030,99 III kwartał
ścieków pokąpielowych

7
Dobudowa dźwigu osobowego do

roboty budowlane
przetarg

250000,00 III kwartał
budynku osrodka zdrowia w Soku-Zdroju nieograniczony

Zakup mebli, wyposażenia
dydaktycznego, wyposażeniua siłowni w

przetarg
8 ramach projektu: "Poprawa infrastruktury dostawy 185000,00 I kwartał

edukacyjno-sportowej w gminie Solec-
nieograniczony

2drói"

Remont budynków szkół podstawowych
w Solcu-Zdroju i Zborowe realizowany w

przetarg
9 ramach projektu: "Poprawa infrastruktury roboty budowlane 596000,00 II kwartał

edukacyjno-sportowej w gminie Solec-
nieograniczony

Zdrój"

10
Zakup energii elektrycznej na potrzeby

dostawy
przetarg

315303,00 IV kwartał
grupy zakupowej Gminy Solec-Zdrój nieograniczony

Dobudowa windy dla osób
przetarg

11 niepełnosprawnych do budynku Urzedu roboty budowlane 390000,00 IV kwartał
Gminy w Solcu-Zdroju

nieograniczony
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