Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2022 nr 2022/BZP 00029169/22/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 07.07.2022 nr 2022/BZP 00029169/21/P)1
Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 8971617948

Nazwa: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Adres: Al. Śląska 1
Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 54-118

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.zzm.wroc.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 713 235 000

Rodzaj zamawiającego: 3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa

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

Realizacja inwestycji
pn.:Przebudowa placu zabaw dla
dzieci w Parku Bieńkowickim przy
ul. Ziemniaczanej - etap I Fundusz Osiedlowy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1.1.2

Budowa placu zabaw wraz z
układem komunikacyjnym w Parku
Wschodnim we Wrocławiu - etap I"
- prace dodatkowe

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

1.1.3

Budowa przyłączy
elektroenergetycznych do 1kV dla
punktów gastronomicznych na
Zamówienie udzielane jest w trybie
Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich podstawowym na podstawie: art. 275
oraz przebudowa zasilania
pkt 2 ustawy
przepompowni ścieków i punktów
poboru energii dla statków
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254 400,00 PLN

62 400,00 PLN

149 600,00 PLN
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I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule
społeczne: TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

Realizacja inwestycji pn.:
Przebudowa mostku w Parku
Wschodnim

„Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i
Strachocin łączą siły – w zakresie
zieleńca przy ul. Litewskiej”,
zadanie realizowane w ramach
WBO 2020, projekt nr 297.

Realizacja inwestycji pn. Budowa
chodnika wraz z budową
oświetlenia ciągu komunikacyjnego
od ul. Nowodworskiej do ul.
Krośnieńskiej we Wrocławiu – etap
I

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

886 000,00 PLN

419 600,00 PLN

113 000,00 PLN

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK
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1.1.7

1.1.8

1.1.11

„Dokończenie budowy obiektów
rekreacyjnych na Osobowicach i
Rędzinie” – etap I Osobowicka 146
- zadanie realizowane w ramach
Funduszu Osiedlowego

Realizacja inwestycji pn.: Psia
Hubka - Miejsce integracji
mieszkańców i ich pupili - etap I
WBO 2020 pr. 358

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Realizacja inwestycji pn.: ZIELONO
Zamówienie udzielane jest w trybie
MI I BEZPIECZNIE - Widawa - Park
podstawowym na podstawie: art. 275
przy ulicy Melioranckiej - etap II
pkt 2 ustawy
WBO 2021 pr. 5

282 400,00 PLN

536 000,00 PLN

325 000,00 PLN

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK
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1.1.12

1.1.13

1.1.14

Realizacja inwestycji pn.: Zielononiebieski Plac Orląt Lwowskich zadanie 2

Realizacja inwestycji pn.:
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic
Afgańskiej i Pakistańskiej - etap I Fundusz Osiedlowy

Realizacja inwestycji pn.:
„Zabezpieczenie historycznej alei
lipowej przy ul. Powstańców Śl. –
etap I, odcinek od al. Hallera do ul.
Sztabowej” - zadanie realizowane
w ramach Funduszu Osiedlowego

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

316 600,00 PLN

422 000,00 PLN

166 500,00 PLN

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK
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Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6
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Realizacja inwestycji pn.:
Zagospodarowanie
nieurządzonego terenu na
zieleniec przy ul.Gazowej - WPI
248 i WBO 2021 pr.55
1.1.16

1.1.17

1.1.18

Realizacja inwestycji pn.:
Zagospodarowanie
nieurządzonego terenu na
zieleniec przy ul.Gazowej - Etap I
i WBO 2021 pr.55 pn. „Tarnogaj
nie zapomina - skwer przy
Gazowej im. Paula Schreibera”

Realizacja inwestycji pn.: Park
Leonarda da Vinci na Gądowie
Małym - etap III - WBO 2020 pr.
155 i WBO 2021 pr. 145

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Realizacja inwestycji pn.:
Zamówienie udzielane jest w trybie
Brochowskie Skwery - zadbane i
podstawowym na podstawie: art. 275
odnowione - Etap II - WBO 2020 pr.
pkt 2 ustawy
239

1016000 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
zmiana pozycji
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

837 000,00 PLN

1 219 000,00 PLN

243 000,00 PLN
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1.1.19

1.1.20

1.1.21

Realizacja inwestycji pn.: Zieleń i
Sport we Wrocławiu - Gajowice,
Maślice, Ołbin i Zakrzów - parki,
rekreacja i zielone zakątki w całym
mieście - Maślice przy ul.
Potokowej

Realizacja inwestycji pn.: Zielona
Sieć Rowerowo-Piesza WrocławiaPark Mamuta WBO 2021 pr. 9

Realizacja inwestycji pn.: Psie
Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i
Strachocin łączą siły -Park
Strachociński WBO 2020 pr. 297

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

325 000,00 PLN

162 000,00 PLN

346 000,00 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7
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aktualizacji8
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1.1.22

1.1.24

1.1.25

Realizacja inwestycji pn.:
Rowerowy Park Mamuta wyczynowe tory treningowe - etap I
WBO 2020 pr. 315

Realizacja inwestycji pn.: Plac
zabaw na Żernikach Nowych Fundusz Osiedlowy

Realizacja inwestycji pn.:
Zagospodarowanie Skweru
Skaczącej Gwiazdy przy ul. Na
Szańcach, gen. J. Bema, ul. B.
Prusa i ul. Świętokrzyskiej we
Wrocławiu – Etap II.

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

524 000,00 PLN

150 000,00 PLN

587 300,00 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
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Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7
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1.1.27

1.1.28

1.1.29

Realizacja inwestycji
pn.:Rewitalizacja Skweru przy ul.
Stawowej-Bogusławskiego

Realizacja inwestycji pn.:
Kompleksowa rewitalizacja parku
przy ul. Łużyckiej i Osobowickiejetap1 - Fundusz Osiedlowy

Realizacja inwestycji pn.: Park
Przygody w Parku Andersa - etap I
- Fundusz Osiedlowy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

723 000,00 PLN

235 000,00 PLN

148 000,00 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.1.30

1.1.31

1.1.32

Zagospodarowanie skweru Kornela
Morawieckiego u zbiegu ulic
Szczepińskiej, Legnickiej,
Środkowej oraz pl. św. Mikołaja we
Wrocławiu - etap II

Zielone Nadodrze - rewitalizacja
skwerów i zieleńców – Zadanie 1 pl. Staszica i Zadanie 2 - zieleniec
przy skrzyżowaniu ul. Ołbińskiej z
Jedności Narodowej - etap 1 projekt nr 12 WBO 2020

Zielone Nadodrze - rewitalizacja
skwerów i zieleńców – Zadanie 1 –
ul. Łokietka, Zadanie 2 – ul. B.
Chrobrego i Zadanie 3 – ul. L.
Rydygiera wraz z wnętrzem
blokowym - etap 1 - projekt nr 12
WBO 2020

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

732 000,00 PLN

374 000,00 PLN

246 770,00 PLN

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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2

3

4

5

6

7

1.1.34

1.1.35

Budowa przyłączy
elektroenergetycznych do 1kV dla
punktów gastronomicznych na
Zamówienie udzielane jest w trybie
Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich podstawowym na podstawie: art. 275
oraz przebudowa zasilania
pkt 2 ustawy
przepompowni ścieków i punktów
poboru energii dla statków

Zagospodarowanie skweru Kornela
Morawieckiego u zbiegu ulic
Szczepińskiej, Legnickiej,
Środkowej oraz pl. św. Mikołaja we
Wrocławiu - etap II

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

149 600,00 PLN

732 000,00 PLN

II kawrtał

Informacje dodatkowe: 1.
Postępowanie powtórkowe poz.
1.1.3 2. Wskazana orientacyjna
wartość zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
3. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK 3. Powtórzenie
unieważnionego postępowania
z pozycji plany 1.1.30
Informacje dodatkowe: 1.
Postępowanie powtórkowe poz.
1.1.34. Wskazana orientacyjna
wartość zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
3. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

1.1.36

Budowa przyłączy
elektroenergetycznych do 1kV dla
punktów gastronomicznych na
Zamówienie udzielane jest w trybie
Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich podstawowym na podstawie: art. 275
oraz przebudowa zasilania
pkt 2 ustawy
przepompowni ścieków i punktów
poboru energii dla statków

170 200,00 PLN

II kwartał

1.1.37

„Zielono Mi i bezpiecznie - parki,
tereny zielone i drogi – oświetlenie
siłowni w lasku Sołtysowickim”
WBO 2021 projekt nr 5

49 700,00 PLN

II kwartał

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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4

5

6

7

1.1.38

1.1.39

Budowa przyłączy
elektroenergetycznych do 1kV dla
punktów gastronomicznych na
Zamówienie udzielane jest w trybie
Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich podstawowym na podstawie: art. 275
oraz przebudowa zasilania
pkt 2 ustawy
przepompowni ścieków i punktów
poboru energii dla statków

„Zagospodarowanie terenu
zieleni i rozbudowa istniejącego
placu zabaw – dz. 208/2, AM-10,
obręb Ołtaszyn przy ul.
Rubinowej” - zadanie
realizowane w ramach Funduszu
Osiedlowego

173 200,00 PLN

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

292 700,00 PLN

III kwartał

Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe: 1.
Postępowanie powtórkowe poz.
1.1.36. Wskazana orientacyjna
wartość zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
3. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zmiana pozycji
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

„Zagospodarowanie terenu
zieleni i rozbudowa istniejącego
placu zabaw – dz. 208/2, AM-10,
obręb Ołtaszyn przy ul.
Rubinowej”
2

.

D

O

S

T

A

W

Y

1.2.1

Realizacja zadania pn. Ławeczka
mieszkańca

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

81 000,00 PLN

III kwartał

1.2.3

Dostawa materiału roślinnego do
obsadzeń kwietników

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

460 000,00 PLN

I kwartał

1.2.4

Dostawa materiału roślinnego do
obsadzeń kwietników

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

180 000,00 PLN

III kwartał

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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1.2.5

Dostawa i montaż urządzeń
rekreacyjnych na place zabaw i
siłownie zewnętrzne na terenach
Zarządu Zieleni miejskiej we
Wrocławiu dla Zadań 1, 2 i 3.

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1.2.6

Wynajem, transport, montaż,
demontaż i bieżąca obsługa
kontenerów na Wyspie słodowej i
Bielarskiej oraz kabin sanitarnych
na terench zieleni w terminie
10.03.2022-31.10.2022

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1.2.7

„Wynajem, transport, montaż,
demontaż i bieżąca obsługa
kontenerów na Wyspie Słodowej i
Bielarskiej w terminie 10.03.202231.10.2022”

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

473 500,00 PLN

III kwartał

543 878,00 PLN

535 351,00 PLN

3

.

U

S

Ł

U

G

I

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule/kryteria
społeczne: TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule/kryteria
społeczne: TAK. Pełna nazwa
postępowania: "Wynajem,
transport, montaż, demontaż i
bieżąca obsługa kontenerów
sanitarnych damsko-męskich,
kontenera dla matki z
dzieckiem, kontenera portiernia
oraz kontenera sanitarnego
damsko-męskiego ze
zbiornikiem na fekalia i
zbiornikiem na wodę na terenie
Wyspy Słodowej we Wrocławiu"
dotyczy unieważnionego
Zadania 1 z poz. 1.2.6 Planu.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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4

5

6
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.5

Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.
Nadodrzańska Osada Przygody
WBO 2021 pr. 140

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. Parku
na Swojczycach - Fundusz
Osiedlowy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Wrośnij we Wrocław - wiosenna
akcja sadzenia drzew

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

Wykonanie napraw urządzeń
placów zabaw i siłowni terenowych
na terenach Zarządu Zieleni
Miejskie we Wrocławiu

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

162 000,00 PLN

162 000,00 PLN

340 000,00 PLN

222 800,00 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp).

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule/kryteria
społeczne: TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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4
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1.3.6

Kompleksowa obsługa szaletu
publicznego, położonego we
Wrocławiu przy ul. Mickiewicza

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

1.3.7

Całodobowy dozór poza sezonem
otwarcia Ogrodu Japońskiego w
Parku Szczytnickim we Wrocławiu
w terminie 1.04.2022-31.03.2023

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1.3.8

Bezpośrednia ochrona fizyczna
osób i mienia znajdującego się na
terenie parku im. Mikołaja
Kopernika przy ul. Teatralnej
(włącznie z ogrodzeniem) we
Wrocławiu w terminie 1.04.202231.03.2023

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1.3.9

Ochrona mienia podczas nocnej
przerwy technicznej na terenie
Wyspy Słodowej i Bielarskiej we
Wrocławiu w terminie 1.04.202231.03.2023

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1.3.10

Utrzymanie w stałej sprawności
eksploatacyjnej toalet
samoobsługowych i kompleksowa
obsługa szaletów publicznych na
terenach będących w zarządzie
Zarządu Zieleni Miejskiej

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule
społeczne: TAK

I kwartał

Zamówienie zastrzeżone: TAK
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule
społeczne: TAK

180 582,00 PLN

I kwartał

Zamówienie zastrzeżone: TAK
Informacje dodatkowe:
Przewidywane klauzule
społeczne: TAK

157 775,00 PLN

I kwartał

Informacje dodatkowe:
Przewidywane kryteria/klauzule
społeczne: TAK

I kwartał

Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK. 3. W zakresie obsługi
szaletów publicznych – klauzula
społeczna zastrzeżeniowa.

57 546,00 PLN

569 676,00 PLN

625 516,00 PLN

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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1.3.11

Likwidacja dzikich wysypisk i inne
prace porządkowe na terenach
będących własnością Gminy
Wrocław, oraz prace polegające na
koszeniu traw i chwastów,
pielęgnacji i wycince drzew

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

416 656,00 PLN

I kwartał

1.3.12

Wykonanie ekspertyz oraz prac
specjalistycznych dla wybranych
drzew na terenie Wrocławia

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

43 700,00 PLN

I kwartał

1.3.13

Usługa polegająca na posadzeniu i
3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą
materiału roślinnego w ramach
akcji społecznej „Wrośnij we
Wrocław” – 72 drzew na zieleńcu
przy ul. Tczewskiej we Wrocławiu

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

134 500,00 PLN

I kwartał

1.3.14

„Sportowo na Szybowcowej i
zabawnie na Hynka – ul. Hynka” –
etap II realizowany w ramach
Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2020 projekt nr
155. – roboty dodatkowe.

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

22 100,00 PLN

kwartał II

1.3.15

Naprawa urządzeń placów zabaw i
siłowni zewnętrznych na terenach
Zarządu Zieleni Miejskiej we
Wrocławiu” dla Zadania 1.

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

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;

111 400,00 PLN

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Informacje dodatkowe:
Postępowanie po
unieważnionym postępowaniu
poz. 1.3.5 poz. Planu.

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

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

2

2.2.1

Dostawa drzew i krzewów
ozdobnych oraz Usługa polegająca
na sadzeniu i pielęgnacji drzew
ozdobnych na terenach zieleni
miejskiej – Wiosna 2022

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

.

Przeprowadzenie prac
remediacyjnych - Park
Mieszczański WBO 2020 pr. 1

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

907 200,00 PLN

3

2.3.1

D
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S

Ł

1 219 000,00 PLN

U

G

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
– dla usług ) 2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
) 2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

I

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Kompleksowa konserwacja parków
i zieleńców na terenie Gminy
Wrocław

Kompleksowa konserwacja zieleni
przyulicznej we Wrocławiu

Kompleksowa koserwacja lasów
komunalnych

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

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

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

58 082 800,00 PLN

28 221 900,00 PLN

4 860 000,00 PLN

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

I kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

2.3.6

2.3.7

2.3.8

„Usługa polegająca na posadzeniu i
3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą
Zamówienie udzielane jest w trybie
materiału roślinnego w ramach
przetargu nieograniczonego na
akcji społecznej "Wrośnij we
podstawie: art. 132 ustawy
Wrocław" w Parku przy ul.
Rdestowej”

Jesienna dostawa drzew i krzewów

Kompleksowa konserwacja zieleni
przyulicznej we Wrocławiu

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

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

517 450,00 PLN

5 000 000,00 PLN

12 529 360,00 PLN

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

III kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

2.3.9

2.3.10

2.3.11

Kompleksowa konserwacja parków
i zieleńców na terenie gminy
Wrocław

Kompleksowa konserwacja zieleni
przyulicznej we Wrocławiu

Pielęgnacja i usuwanie drzew

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

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

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

17 153 670,00 PLN

6 929 700,00 PLN

1 500 000,00 PLN

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK

II kwartał

Informacje dodatkowe:
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK. Dotyczy unieważnionych
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III kwartał

Informacje dodatkowe:
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

2.3.12

2.3.13

2.3.14

Kompleksowa konserwacja parków
i zieleńców na terenie Gminy
Wrocław

Kompleksowa konserwacja zieleni
przyulicznej we Wrocławiu

Kompleksowa konserwacja lasów
komunalnych we Wrocławiu

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

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

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

16 866 300,00 PLN

8 235 600,00 PLN

1 407 700,00 PLN

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK 3. Nowe postępowanie na
9 miesięcy po unieważnionym
postępowaniu

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK 3. Nowe postępowanie na
9 miesięcy po unieważnionym
postępowaniu

II kwartał

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: 1.
Wskazana orientacyjna wartość
zamówienia dotyczy
zamówienia podstawowego
(bez przewidywanych
zamówień o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
2. Przewidywane
klauzule/kryteria społeczne:
TAK 3. Nowe postępowanie na
9 miesięcy po unieważnionym
postępowaniu

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.

