
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2020 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 05.10.2020r. 
 
w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) 
oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.)  
o samorządzie gminnym, 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 przedłożoną aktualizację Planu zamówień publicznych, która stanowi załącznik do 
niniejszego Zarządzenia.   

 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 
 

       Michał  Majewski 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.148.2020 

z dnia 05.10.2020r. 

ZAKTUALIZOWANY  PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  URZĘDU  MIASTA  KOŚCIERZYNA  NA 2020R.  

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. 203.252,03 47.607,81 

2. WIŚ 45.23.31.41-9 roboty w 
zakresie konserwacji dróg 

Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych R Przetarg nieograniczony I kw. 162.601,63 38.086,25 

3. WIŚ 45.23.31.41-9 roboty w 
zakresie konserwacji dróg 

Konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych R Przetarg nieograniczony I kw. 130.081,30  30.469,00 

4. WIŚ 45233140-2 Roboty drogowe  
45223300-9 Parkingi 
45233161-5 Roboty 
budowlane w zakresie 
ścieżek pieszych 

Wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową i 
dojściem dla pieszych  kostki betonowej przy 
ul. Dworcowej 

R Przetarg nieograniczony III kw. 169.918,70 39.800,13 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

5. WIZP 71.32.00.00-7 Usługi 
inżynieryjne w zakresie 
projektowania  
45.23.11.00-6 ogólne roboty 
budowlane związane z 
budową rurociągów 
45.23.24.54-3 roboty 
budowlane w zakresie 
zbiorników wód deszczowych 

Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości 
wód zlewni Wieżycy na terenie miasta 
Kościerzyna ETAP IV - Regulacja zlewni rzeki 
Bibrowej – zaprojektuj i wybuduj – część 1 

R Przetarg nieograniczony I kw.  1.560.595,00 365.538,85 

6. 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 
– część 1 

U Przetarg nieograniczony I kw. 22.472,57 5.263,76 
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7. 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 – część 2 

R Przetarg nieograniczony III kw. 377.800,00 88.492,26 

8. 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 
– część 2 

U Przetarg nieograniczony III kw. 5.440,32 1.274,29 

9. 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 I kw. 2.752.195,12 644.647,86 

10. 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 I kw. 31.300,81 7.331,60 

11. WIZP 45.23.32.00-1 roboty w 
zakresie różnych nawierzchni 

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca 
kolejowego oraz utworzeniem komunikacji 
zbiorowej w Powiecie Kościerskim - Budowa 
linii transportu rowerowego z podziałem na 
części  
a) droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – 

Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 - 
lecia do granicy administracyjnej miasta 

b) droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - 
Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy 
administracyjnej miasta 

c) droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – 
Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska 

R Przetarg nieograniczony III kw. 3.309.463,42 775.177,06 
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Polskiego do granicy administracyjnej miasta 

12. WIZP 71.52.00.00-9  usługi nadzoru 
budowlanego 

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca 
kolejowego oraz utworzeniem komunikacji 
zbiorowej w Powiecie Kościerskim - Budowa 
linii transportu rowerowego z podziałem na 
części  
a) droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – 

Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 - 
lecia do granicy administracyjnej miasta 

b) droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - 
Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy 
administracyjnej miasta 

c) droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – 
Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego do granicy administracyjnej miasta 
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony III kw. 41.368,29 9.689,71 

13. 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 – 
zaprojektuj i wybuduj z podziałem na części 

R Przetarg nieograniczony I kw. 6.393.118,70 1.497.462,98 

14. 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 -  – 
zaprojektuj i wybuduj - pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru 

U Przetarg nieograniczony I kw. 105.780,58 24.777,03 
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16. WIZP 45.23.31.61-5 Roboty 
budowlane w zakresie 
ścieżek pieszych 
37.53.52.00-9 Wyposażenie 
placów zabaw 
71.22.00.00-6 Usługi 
projektowania 
architektonicznego 
45.11.27.00-2 Roboty w 
zakresie kształtowania terenu 
45.11.12.91-4 Roboty w 
zakresie zagospodarowania 
terenu 

Rewitalizacja -Kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do 
potrzeb wszystkich użytkowników – 
zagospodarowanie otoczenia budynków 
mieszkalnych i wspólnych przestrzeni 
publicznych - zaprojektuj i wybuduj 

R Przetarg nieograniczony III kw. 1.035.291,87 242.496,87 

16. WIZP 71.52.00.00-9  usługi nadzoru 
budowlanego 

Rewitalizacja -Kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do 
potrzeb wszystkich użytkowników – 
zagospodarowanie otoczenia budynków 
mieszkalnych i wspólnych przestrzeni 
publicznych - pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru 

U Przetarg nieograniczony III kw. 17.116,23 4.009,14 

17. WIZP 45.23.11.00-6 ogólne roboty 
budowlane związane z 
budową rurociągów 

45.23.24.54-9 roboty 
budowlane w zakresie 
zbiorników wód deszczowych 

Budowa zbiornika retencyjnego z kanałem 
deszczowym w ul. Moniuszki w Kościerzynie 

R Przetarg nieograniczony IV kw. 400.000,00 93.692,17 

18.  WIZP 45.23.31.20-6 roboty w 
zakresie budowy dróg 

Modernizacja odcinka drogi ul. Plebanka  

w Kościerzynie 

R Przetarg nieograniczony IV kw. 80.813,50 18.928,98 

Wydział Rozwoju i Promocji 

19. WRIP 45.00.00.00- 7 roboty 
budowlane 
31.71.23.31-9 Fotoogniwa 

Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 
na budynku Urzędu Miasta 

R, D Przetarg nieograniczony II kw. 185.185,19 43.376,00 

20. WRIP 71.24.70.00-1 Nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Nadzór - fotowoltaika U Przetarg nieograniczony II kw. 8.130,08 1.904,32 

 


