
PLAN PRZEWIDYWANYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU
Zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo z.amówiel' publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018) Gmina Suchedniów przedstawia plan

przewidywanych postępowań o udzielenie z.1mówie", jakie planuje przeprowadzić w 2018 r.

Rodzaj PrLcwidywany tf)'b
Orientacyjna Ilrzc,,"'idywany termin

L.p. Ilrzcdmiot zamówienia zamówienia udzielenia zamówienia
wartość wszczęcia postępowaia Uwagi

zamówienia w ujęciu kwartalnym

I.
Przebudowa drogi gminnej przy

Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 307911,00 1kwartał 2018 r.
eKI w M ichniowie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego
• Wartość szacunkowa

nad realizacją zadania pn.
w jednostce wszystkich

2.
"Przebudowa drogi gminnej przy

Usługi Przetarg nieograniczony 4689,00 I kwartał 2018 r. zamówień tożsamych

CKI w Michniowie
rodzajowo przekracza k\\'otę

30000 euro
[ludowa kanalizacji sanitarnej

3. w ul. l3erezów i ul. Koszykowej Roboty budowlane Przetarg nicograniczony 4804387,21 I kwartał 2018 r.
w Suchedniowie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego * Wartość szacunkowa
nad realizacją zadania pn. "Budowa w jednostce wszystkich

4. kanalizacji sanitarnej w ul. Berczów Usługi Przetarg nicograniczony 55562,79 1kwartał 2018 r. zamówi ell tożsamych
i w ul. Koszykowej rodzajowo przekracza kwotę
w Suchedniowic" 30000 euro

Budowa kanalizacji sanitarnej
S. w ul. Jodłowej i części ulicy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 855450,00 1kwartał 2018 r.

Warszawskie; w Suchedniowie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego * Wartość szacunkowa
nad realizacją zadania w jednostce wszystkich

6. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Usługi Przetarg nieograniczony 18450,00 1kwartał 2018 r. zamówicll tożsamych
w ul. Jodłowej i części ulicy rodzajowo przekracza kwotę

Warszawskiej w Suchedniowic 30000 euro



Przebudowa sieci kanalizacyjnej

7. i wodociągowej w ul. Powstańców Roboty budowlane Przetarg nieograniczony I 843350,00 II kwartał 2018 r.
i Krótkiej - doslarczenie wody
i odprowadzenie ścieków

Pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad realiz.ocją zadania * Wartość szacunkowa
pn. "Przebudowa sieci w jednostce wszystkich

8. kanalizacyjnej i wodociągowej Usługi Przetarg nieograniczony 27500,00 II kwartał 2018 r. zamówie,; tożsamych

w ul. Powstańców i Krótkiej - rodzajowo przekracza kwotę

dostarczenie wody 30000 euro

i odprowadzenie ścieków"

Udzielenie kredytu
długotemlinowego do wysokości

9. 3 900 000,00 złotych na Usługi Przetarg nieograniczony 819850,00 II kwartał 2018 r.
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego i spłatę

wcześniej z.ociągniętych kredytów.

Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów
pochodzących z nieruchomości

10. zamieszkałych na terenie Gminy Usługi Przetarg nieograniczony 600000,00 II kwartał 2018 r.
Suchedniów i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunbalnych w 2019 r.

Rozbudowa wraz

11.
z zagospodarowaniem terenu szkoły

Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3086930,00 II kwartał 2018 r.
przy ul. S7.orych Szeregów 6 w

Suchedniowie



• Pełnienie nadzoru inwestorskiego • Wartość szacunkowa
nad realizacją zadania w jednostce wszystkich

12.
pn. "Rozbudowa wraz

Usługi Przetarg nieograniczony 47000,00 II kwartał 2018 r. zamówień totsamych
z zagospodarowaniem terenu szkoły rodzajowo przekracza kwotę

przy ul. Szarych Szeregów 30000 euro
6 w Suchedniowie" .

Suchedniów, 23.oI.2018 r. Zatwierdzam

BUR."\IISTRZ MIASTA I GMINY-~. ee7ary Blach
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