Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2022 nr 2022/BZP 00011386/04/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 08.06.2022 nr 2022/BZP 00011386/03/P)1
Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 6420009726

Nazwa: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

Adres: ul. Parkowa 9
Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Kod pocztowy: 44-230

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.czerwionka-leszczyny.pl
Adres poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 324295961

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).
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1.1.1

Likwidacja niskiej emisji poprzez
podłączenie budynków do sieciowego Zamówienie udzielane jest w trybie
nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu podstawowym na podstawie: art. 275
mieszkalnym w Czerwioncepkt 1 ustawy
Leszczynach – ETAP IV

1.1.2

Likwidacja niskiej emisji poprzez
podłączenie budynków do sieciowego Zamówienie udzielane jest w trybie
nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu podstawowym na podstawie: art. 275
mieszkalnym w Czerwioncepkt 1 ustawy
Leszczynach – ETAP V

1.1.3

Budowa żłobka w Czerwionce –
Leszczynach (zaprojektuj i wybuduj)
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II kwartał

Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało
wszczęte w I kwartale. Z
uwagi na unieważnienie
postępowania zostanie ono
wszczęte ponownie w II
kwartale

4 549 166,60 PLN

II kwartał

Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało
wszczęte w I kwartale. Z
uwagi na unieważnienie
postępowania zostanie ono
wszczęte ponownie w II
kwartale.

6400000 PLN

II kwartał

6 072 954,93 PLN

III kwartał

3 091 041,43 PLN

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
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1.3.1

Świadczenie usług pocztowych na
rzecz Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

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

180 000,00 PLN

I kwartał

1.3.2

Świadczenie usług Asystenta
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
dla osób niepełnosprawnych z terenu
Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

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

374 799,00 PLN

I kwartał

1.3.3

Sprawowanie bezpośredniej opieki,
tzw. opieka wytchnieniowa, nad
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

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

78 048,78 PLN

I kwartał
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1.3.4

1.3.5

Dokumentacja projektowa dla zadania
„Przywrócenie historycznej
Zamówienie udzielane jest w trybie
kompozycji zabytkowego dworu przy
podstawowym na podstawie: art. 275
Al. Świętej Barbary 6 w Czerwioncepkt 1 ustawy
Leszczynach”
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół
Specjalnych w dzielnicy Leszczyny,
Przedszkola Nr 1 , Szkoły
Podstawowej Nr 1 w dzielnicy
Leszczyny oraz Szkoły
Zamówienie udzielane jest w trybie
Podstawowej w Przegędzy
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół

200 000,00 PLN

II kwartał

151923,61 PLN

II kwartał

147 074,07 PLN

III kwartał

Specjalnych, Szkoły Podstawowej
nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz
Szkoły Podstawowej w Przegędzy
w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa
Nr 3

1.3.6

„Dowóz dzieci z terenu Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny do
Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego
Szkoła Życia w Rybniku w roku
szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 1”.

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

87 083,33 PLN

II kwartał

1.3.7

„Dowóz dzieci z terenu Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny do
Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Żorach w roku
szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 2”.

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

145 166,67 PLN

II kwartał

zmiana pozycji
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Dowóz dzieci z terenu Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny do
GCER oraz do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego dla dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w
Katowicach
1.3.8

Dowóz dzieci z terenu Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla dzieci Niesłyszących i
Słabosłyszących w Katowicach w
roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr
4

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

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

1.3.9

Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

1.3.10

Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta
Zamówienie udzielane jest w trybie
Czerwionka-Leszczyny do Zespołu
podstawowym na podstawie: art. 275
Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym
pkt 1 ustawy
2022/2023 - trasa Nr 5

109259,26 PLN

II kwartał

87 435,19 PLN

III kwartał

418 000,00 PLN

IV kwartał

95 000,00 PLN

III 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.

zmiana pozycji

dodana pozycja

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
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2.3.1

Świadczenie usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

.

U

S

Ł

U

42 340 000,00 PLN
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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.

