
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2019 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 18.01.2019r. 
 
w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) 
oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 
poz. 994 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 6 Regulaminu zamówień publicznych przyjętego Zarządzeniem 
nr 0050.119.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.08.2014r. zmienionego Zarządzeniem  
nr 0050.3.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.01.2017r. oraz Zarządzeniem nr 0050.93.2017 
Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2017r. 
 
zarządzam co następuje: 
 
 
 
§ 1. Zatwierdzam przedłożony Plan zamówień publicznych, stanowiący załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.   

 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 
 

       Michał  Majewski 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.9.2019 

z dnia 18.01.2019r. 

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  URZĘDU  MIASTA  KOŚCIERZYNA  NA 2019R.  

L.p. 
Wydział 

wnioskujący 
Kod CPV Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia 

R/D/U 

Przewidywany tryb lub innej 
procedury udzielenia 

zamówienia 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(w ujęciu 

kwartalnym) 

Orientacyjna  
wartość  

zamówienia  
netto zł 

Wartość 
EURO 

(od wartości 
netto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wydział Infrastruktury i Środowiska 

1. WIŚ 45.23.31.41-9 roboty w 
zakresie konserwacji dróg 
45.23.32.90-8 instalowanie 
znaków drogowych 

Roboty remontowo-utrzymaniowe R Przetarg nieograniczony I kw. 154.471,54 35.826,13 

2. WIŚ 45.23.31.41-9 roboty w 
zakresie konserwacji dróg 

Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych R Przetarg nieograniczony I kw. 154.71,54 35.826,13 

3. WIŚ 45.23.31.41-9 roboty w 
zakresie konserwacji dróg 

Konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych R Przetarg nieograniczony I kw. 130.081,30  30.169,38 

4. WIŚ 90.60.00.00-3 usługi 
sprzątania oraz usługi 
sanitarne na obszarach 
miejskich lub wiejskich oraz 
usługi powiązane 
77.31.00.00-6 usługi sadzenia 
roślin oraz utrzymania 
terenów zielonych  
90.62.00.00-9 usługi 
odśnieżania 
90.63.00.00-2  usługi 
usuwania oblodzeń 

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku 
wraz z pielęgnacją zieleni 

U Przetarg nieograniczony II kw. 4.722.222,22 1.095.211,22 

5. WIŚ 90.62.00.00-9 usługi 
odśnieżania 
90.63.00.00-2  usługi 
usuwania oblodzeni 
 
 

Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych  U Przetarg nieograniczony III kw. 657.407,41 152.470,58 



  
 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

6. WIZP 71320000-7 - usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania 
71220000-6 Usługi 
projektowania 
architektonicznego 
45000000- 7 roboty budowlane 

Rewitalizacja - przebudowa budynku 
usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1  

R Przetarg nieograniczony I kw. 1.607.698,99 372.868,94 

7. WIZP 71.52.00.00-9  usługi nadzoru 
budowlanego 

Rewitalizacja - przebudowa budynku po byłej 
kotłowni – pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony I kw. 10.307,18 2.390,51 

8. WIZP 71.52.00.00-9  usługi 
nadzoru budowlanego 

Rewitalizacja - przebudowa budynku 
usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 – 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony I kw. 20.530,88 4.761,67 

9. WIZP 45.00.00.00- 7 roboty 
budowlane 

Przystań kajakowa w ramach Projektu 
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez 
Kaszuby na Kociewie 

R Przetarg nieograniczony I kw. 314.647,40 72.975,25 

10. WIZP 71.52.00.00-9  usługi nadzoru 
budowlanego 

Przystań kajakowa w ramach Projektu 
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez 
Kaszuby na Kociewie – pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony I kw. 2.773,93 643,35 

11. WIZP 45.45.30.00-7 roboty 
remontowe i renowacyjne 

Rewitalizacja Osiedla 1000 lecia - Kartuska 
szansą rozwoju Kościerzyny. Poprawa 
warunków życia w obszarze rewitalizacji 
poprzez remonty części wspólnych budynków 
mieszkalnych. Z podziałem na części - 
Strzelecka 26, Kartuska 16, Lipowa 3 

R Przetarg nieograniczony I kw. 282.173,61 65.443,70 

12. WIZP 71.32.00.00-7 Usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania  
45.23.11.00-6 ogólne roboty 
budowlane związane z 
budową rurociągów 
45.24.00.00-1 budowa 
obiektów inżynierii wodnej 

Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości 
wód zlewni Wierzyca na terenie miasta 
Kościerzyna  etap III: zaprojektowanie i 
wybudowanie kanalizacji deszczowej Os. Za 
Torami” 

R Przetarg nieograniczony II kw. 4.443.660,00 1.030.605,10 

13. WIZP 71.52.00.00-9 usługi nadzoru 
budowlanego 

Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości 
wód zlewni Wierzyca na terenie miasta 
Kościerzyna etap III: zaprojektowanie i 
wybudowanie kanalizacji deszczowej Os. Za 
Torami – pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony II kw. 64.433,07 14.925,43 



  
 

14. WIZP 71.32.00.00-7 Usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania  
45.23.11.00-6 ogólne roboty 
budowlane związane z 
budową rurociągów 

Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości 
wód zlewni Wieżycy na terenie miasta 
Kościerzyna ETAP IV - Regulacja zlewni rzeki 
Bibrowej – zaprojektuj i wybuduj 

R Przetarg nieograniczony II kw.  6.272.357,72 1.454.729,63 

15. WIZP 71.24.70.00-1 nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości 
wód zlewni Wieżycy na terenie miasta 
Kościerzyna ETAP IV - Regulacja zlewni rzeki 
Bibrowej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony II kw. 90.243,90 20.930 

16. WIZP 71.32.00.00-7 usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania  
45.23.32.00-1 roboty w 
zakresie różnych nawierzchni 
45.23.24.00-6 roboty 
budowlane w zakresie 
kanałów ściekowych, 
45.31.61.10-9 instalowanie 
urządzeń oświetlenia 
drogowego 

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca 
kolejowego i utworzeniem komunikacji 
zbiorowej – zaprojektowanie i wybudowanie 
parkingu – Etap I 

R Przetarg nieograniczony II kw. 2.179.065,04 505.384,20 

17. WIZP 71.24.70.00-1 nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Budowa węzła integracyjnego wraz z 
rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego 
oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej -
zaprojektowanie i wybudowanie parkingu – 
Etap I –  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony II kw. 31.747,97 7.363,21 

18. WIZP 71.32.00.00-7 usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania  
45.22.10.00-2 roboty 
budowlane w zakresie 
budowy mostów i tuneli, 
szybów i kolei podziemnej  

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca 
kolejowego i utworzeniem komunikacji 
zbiorowej – zaprojektowanie i wybudowanie 
przejścia podziemnego pod torami kolejowymi 

R Przetarg nieograniczony III kw. 5.163.121,95 1.197.467,81 

19. WIZP 71.24.70.00-1 nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Budowa węzła integracyjnego wraz z  
rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego 
oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej -
zaprojektowanie i wybudowanie przejścia 
podziemnego pod torami kolejowymi –  
pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony III kw. 81.300,81 18.855,86 



  
 

20. WIZP 45.32.00.00-6 roboty izolacyjne 
45.33.00.00-9 roboty 
instalacyjne wod-kan-sanit 
45421000-4  roboty w 
zakresie stolarki budowlanej 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – budynek Urzędu Miasta 

R Przetarg nieograniczony I kw. 1.066.330,60 247.310,95 

21. WIZP 71.24.70.00-1 nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
termomodernizacją budynków użyteczności 
publicznej – budynek Urzędu Miasta 

U Przetarg nieograniczony I kw. 15.994,96 3.709,66 

22. WIZP 45.32.00.00-6 roboty izolacyjne 
45.33.00.00-9 roboty 
instalacyjne wod-kan-sanit 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – budynek Biblioteki 

R Przetarg nieograniczony II kw. 275.004,82 63.781,07 

23. WIZP 71.24.70.00-1 nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
termomodernizacją obiektów użyteczności 
publicznej – budynek Biblioteki 

U Przetarg nieograniczony II kw. 4.125,07 956,72 

24. WIZP 71320000-7 - usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania 
71220000-6 Usługi 
projektowania 
architektonicznego 
45.23.32.00-1 roboty w 
zakresie różnych nawierzchni 
45.23.24.00-6 roboty 
budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 
45.31.61.10-9 instalowanie 
urządzeń oświetlenia 
drogowego 

Rewitalizacja -Kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do 
potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi 
piesze i infrastruktura towarzysząca 

R Przetarg nieograniczony II kw. 6.393.118,70 1.482.737,37 

25. WIZP 71.52.00.00-9  usługi nadzoru 
budowlanego 

Rewitalizacja -Kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do 
potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi 
piesze i infrastruktura towarzysząca -  pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony II kw. 105.780,58 24.533,38 

26. WIZP 71320000-7 - usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania 
71220000-6 Usługi 
projektowania 
architektonicznego 

Rozbudowa Przedszkola nr 7 R Przetarg nieograniczony I kw. 616.626,02 143.012,27 



  
 

45000000- 7 roboty 
budowlane 

27. WIZP 71.52.00.00-9  usługi nadzoru 
budowlanego 

Rozbudowa Przedszkola nr 7 - pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony I kw. 9.390,24 2.177,85 

Wydział Rozwoju i Promocji 

28. WRiP 74232000-4 Usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania 
45300000-0 Roboty 
instalacyjne w budynkach 

Utworzenie, dostawa i wdrożenie Centrum 
Zarządzania Energią w Kościerzynie (tryb 
zaprojektuj i wybuduj) 

U, R Przetarg nieograniczony I kwartał 296.747,97 68.823,89 

Wydział Organizacyjny 

29. WO 45.00.00.00-7 roboty 
budowlane 

Dostosowanie budynku urzędu do wymogów 
przeciwpożarowych 

R Przetarg nieograniczony II/III kw. 134.146,34 31.112,16 

 

 


