Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2022 nr 2022/BZP 00040557/03/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 04.02.2022 nr 2022/BZP 00040557/02/P)1
Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 9880219208

Nazwa: Powiat Wołowski

Adres: Pl. Piastowski 2
Miejscowość: Wołów

Kod pocztowy: 56-100

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.powiatwolowski.pl
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 713805936

Rodzaj zamawiającego: 3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

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).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
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1.1.1

Poprawa efektywności
energetycznej budynków Centrum
Kształcenia Zawodowego w
Wołowie - wykonanie robót
budowlanych w formule "zaprojektuj
i wybuduj"
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Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 4 433 435,72 PLN
pkt 1 ustawy
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1.1.2

Przebudowa budynku Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w
Wołowie przy ul. Inwalidów
Wojennych 18

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 359 286,14 PLN
pkt 1 ustawy

I kwartał

1.1.3

Modernizacja budynku Cantrum
Aktywności Senioralnej w Wołowie
w ramach RFIL

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 296 715,45 PLN
pkt 1 ustawy

I kwartał

1.1.4

Remonty cząstkowe nawierzchni
dróg wojewódzkich

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 750 407,00 PLN
pkt 1 ustawy

marzec/kwiecień
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Informacje dodatkowe: w
ramach zadania pt.
„Modernizacja budynków
powiatowych przeznaczonych
na działalność medyczną
Powiatowego Centrum
Medycznego w Wołowie”
dofinansowanego ze środków
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
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Informacje dodatkowe: Część
1.Pracownia budowlana i
geodezyjno-kartograficzna w
ZSZ w Wołowie - 104 683,74
zł netto Część 2. Pracownia
ekonomii w ZSZ w Brzegu
Dolnym - 2 804,88 zł netto
Część 3.Pracownia branży
teleinformatycznej oraz
elektroniki i elektrotechniki w
ZSZ w Brzegu Dolnym - 23
512,28 zł netto

Dostawa pomocy dydaktycznych
do szkół w ramach projektu
"Rozwój kształcenia w Powiecie
Wołowskim - edycja II"
1.2.1

1.2.2

Zamówienie udzielane jest w trybie
Zakup i dostawa pomocy
podstawowym na podstawie: art. 275 131 000,90 PLN
dydaktycznych do pracowni
zawodowych dla dwóch jednostek pkt 1 ustawy
organizacyjnych Powiatu
Wołowskiego w ramach projektu
pn. „Rozwój kształcenia
zawodowego w Powiecie
Wołowskim–edycja 2”

I kwartał

Dostawa wyposażenia do pracowni
zawodowych jednostek Powiatu
Zamówienie udzielane jest w trybie
Wołowskiego w ramach projektu
podstawowym na podstawie: art. 275 1 039 837,40 PLN
"Modernizacja infrastruktury
pkt 1 ustawy
kształcenia zawodowego w powiecie
wołowskim"
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Informacje dodatkowe: Część zmiana pozycji
1. Pracownia budowlana i
geodezyjno-kartograficzna w
ZSZ w Wołowie – 104 683,74
zł netto Część 2. Pracownia
ekonomii w ZSZ w Brzegu
Dolnym - 2 804,88 zł netto
Część 3. Pracownie branży
teleinformatycznej w ZSZ w
Brzegu Dolnym - 3 008,13 zł
netto Część 4. Pracownia
elektrotechniki i elektroniki w
ZSZ w Brzegu Dolnym - 20
504,15 zł netto
Informacje dodatkowe: 1.
Elementy pracowni chemicznej
i fizykochemicznej - 400 000,00
zł netto 2. Elementy pracowni
teleinformatycznych - 494
308,94 zł netto 3. Meble jako
całość do rożnych pracowni 145 528,46 zł netto
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1.3.1

Poprawa efektywności
energetycznej budynków Centrum
Kształcenia Zawodowego w
Wołowie - usługa inwestora
zastępczego

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 204 878,05 PLN
pkt 1 ustawy

I kwartał

1.3.2

Mechaniczne koszenie pasów
drogowych dróg wojewódzkich

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 151 389,00 PLN
pkt 1 ustawy

kwiecień

1.3.3

Przekształcenie analogowej mapy
zasadniczej do postaci
Zamówienie udzielane jest w trybie
numerycznych baz danych
podstawowym na podstawie: art. 275 117 198,37 PLN
BDOT500 i GESUT prowadzonej dla
pkt 1 ustawy
obrębów wiejskich gminy Brzeg
Dolny.

luty

1.3.4

Przeliczenie numerycznych baz
Zamówienie udzielane jest w trybie
danych BDOT500 i GESUT z układu
podstawowym na podstawie: art. 275 117 197,56 PLN
wysokościowego Kronsztad 86 na
pkt 1 ustawy
układ Amsterdam.

marzec

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
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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.

