
Plan postępowań  w sprawie udzielenia zamówień, jakie zamawiający Gmina Wiśniew przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2021 - sporządzony na 

podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień  publicznych 
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1. R O B O T Y    B U D O W L A N E  

1.1.1 
Projekt rozbudowy ulicy Bankowej 

w miejscowości 

Wiśniew 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

121 951,22 I   

1.1.2 
Projekt rozbudowy  

ul. Sanitariuszek 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

162 601,63 II   

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej  

Nr 361123W w miejscowości 

Zabłocie 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

162 601,63 III    

1.1.4 Przebudowa odcinka ul. T. 

Kościuszki w 

miejscowości Wiśniew 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

565 853,66 I   

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Wiśniew 

zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą 

konkurencyjności 

1 926 016 IV   

1.1.6 Budowa odcinka kanalizacji 

sanitarnej ul. T. Kościuszki w 

miejscowości Wiśniew 

zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą 

konkurencyjności 

243 902,44 I   

1.1.7 Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Wiśniew 

zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą 

konkurencyjności 

813 008,13 I  
 

1.1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą na 

terenie Gminy Wiśniew 

zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą 

konkurencyjności 

2 439 024,39 I   

1.1.9 Budowa oraz modernizacja 

oświetlenia drogowego na terenie 

Gminy Wiśniew 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

894 308,94 I   

1.1.10 Budowa świetlicy wiejskiej w 

Borkach-Kosiorkach 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

243 902,44 II   

1.1.11 Przebudowa dróg na terenie Gminy 

Wiśniew 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

271 463,41 I   



2. D O S T A W Y 

1.2.1 
Zakup wyposażenia do budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew 

tryb podstawowy - negocjacje 
fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

243 902,44 I   

1.2.2 
Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Radomyśl 

 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

162 601,63  III   

1.2.3 

Zakup energii elektrycznej do 

obiektów zamawiającego oraz 
jednostek organizacyjnych   

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

237 742,02 IV   

3. U S Ł U G I  

1.3.1 
Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych I GPSZOK 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

402 940,74 III   

1.3.2 Odbieranie odpadów komunalnych z 

obszaru Gminy Wiśniew 

tryb podstawowy - negocjacje 

fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy) 

421 714,50 IV   

1.3.3 Udzielenie kredytu 

długoterminowego 

tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 

275 pkt 1 ustawy) 

550 000,00 IV   

 

41 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. 
61 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
71 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
81 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 
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