
Plan post ępowań o udzielenie zamówie ń publicznych na 2018 r.  
 

Gmina Olsztyn, na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579ze zm.) przekazuje informację, o których mowa w art. 13a ust. 2  ustawy Pzp 

 
Lp 

 
Nazwa zadania 

Rodzaj zamówienia 
 (dostawa, usługa, 
robota budowlana) 

 
Orientacyjna 

wartości 
zamówienia 

Planowany termin 
wszczęcia procedury                
w ujęciu kwartalnym 

 
Rodzaj procedury 

1 Budowa drogi gminnej w Biskupicach 
ul. Spokojna 

 
roboty budowlane  

 
250 000,00 zł 

 
I kwartał 

przetarg 
nieograniczony 

2 Przebudowa dróg gminnych w 
Olsztynie stanowiących połączenie 
drogi krajowej nr 46 z drogą 
powiatową 1043 S – przebudowa w 
gminie Olsztyn łączących 
miejscowości Przymiłowice Turów 
ulice: Rycerska, Południowa 

 
roboty budowlane 

 
1 912 000,00 zł 

 
I kwartał  

 
przetarg 

nieograniczony 

3 Świadczenie usługi odbierania 
odpadów komunalnych i 
zagospodarowania tych odpadów od 
właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Olsztyn 

 
usługa 

 
800 000,00 zł 

 

 
II kwartał  

 

 
przetarg 

nieograniczony 

4 Budowa Domu Ludowego  w 
Skrajnicy 

 
roboty budowlane 

 
474 000,00 zł  

  
I kwartał  

przetarg 
nieograniczony 

5 Zagospodarowanie terenu pod 
budowę Domu Ludowego w Skrajnicy 

dostawa 6 850,00 zł II kwartał  przetarg 
nieograniczony 

6 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika 
w Przymiłowicach 

 
roboty budowlane 

 
 1 080 000,00 zł 

II kwartał przetarg 
nieograniczony  



 
7 
 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic 
gminnych na terenie gminy Olsztyn 

 
usługa 

 
300 000,00 zł 

 
III kwartał 

 

 
przetarg 

nieograniczony 
8 
 

Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej 
jednostek organizacyjnych”  
 

 
dostawa 

 
104 000,00 zł 

 
III kwartał 

 

 
przetarg 

nieograniczony 

9 
 

Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlenia ulic  i miejsc 
publicznych  usytuowanych 
w granicach administracyjnych Gminy 
Olsztyn        

 
dostawa 

 
323 000,00 zł 

 
III kwartał 

 

 
przetarg 

nieograniczony 

10 Budowa drogi gminnej z 
wyznaczeniem szlaku rowerowego - 
na odcinku od stacji paliw w 
Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna 

 
robota budowlana 

 
2 100 000,00 zł 

I kwartał przetarg 
nieograniczony 

11 Zagospodarowanie terenu przy 
budynku remizy OSP Zrębice 
 

robota budowlana  
150 000,00 zł 

II kwartał przetarg 
nieograniczony 

12 Zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Olsztyn 

 
dostawa  

 
1 050 000,00 zł  

 
IV kwartał 

przetarg 
nieograniczony 

13 Odnawialne źródła energii w Gminie 
Olsztyn 

roboty budowlane 950 000,00 zł IV kwartał przetarg 
nieograniczony 

14 Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców Gminy Olsztyn 

roboty budowlane  5 000 000,00 zł IV kwartał przetarg 
nieograniczony 

15 Budowa oświetlenia przy ulicy 
Jodłowej w Biskupicach 

roboty budowlane 50 000,00 zł II kwartał przetarg 
nieograniczony 

16 Budowa oświetlenia przy ulicy 
Strażackiej i Cichej w Zrębicach 
 

 
roboty budowlane 

 
80 000,00 zł 

II kwartał przetarg 
nieograniczony 



17 Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. 
Budowa oświetlenia ulicznego - ulica 
Świerkowa w Turowie  

 
roboty budowlane 

 
7 000,00 

 
II kwartał 

przetarg 
nieograniczony  

18 Budowa bieżni wokół boiska 
sportowego przy ulicy Zielonej w 
Olsztynie 
 

 
roboty budowlane 

 
320 000,00 zł 

 
I kwartał 

przetarg 
nieograniczony 

19 Remont nawierzchni dróg gminnych w 
Olsztynie ul. Karlińskiego i  ul. 
Botanicznej  

 
roboty budowlane 

 1 445 000,00 zł I kwartał  przetarg 
nieograniczony 

20 Remont dróg gminnych na terenie 
Gminy Olsztyn  

roboty budowlane  600 000,00 zł I kwartał  przetarg 
nieograniczony 

21 Kredyt długoterminowy na 
sfinansowanie deficytu  
 

usługa  650 000,00 zł II kwartał przetarg 
nieograniczony 

22 Budowa chodnika w Kusiętach – I 
etap  

Roboty budowlane 318 000,00 II kwartał przetarg 
nieograniczony 

 

Olsztyn, 16 stycznia 2018 roku       

                                                                                                        

                                                                                                             Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn 


