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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2022 nr 2022lBZP 00032527IOZIP

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 24.01.2022 nr 2022/BZP 00032527/01IP)1

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Krajowy numer identyfikacyjny:2 5030054345

Adres: Plac 1000-lecia 25

Miejscowość: Golub-Dobrzyń Kod pocztowy: 87-400 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https:llwww.go|ub-dobrzyn.pI/

Adres poczty elektronicznej: um@golub-dobrzyn.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 566835410

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny [jednostka sektora tinansów publicznych |jednostka samorządu terytorialnego

1

Należy wypelnic w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawrający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i2 ustawy. oraz ich związki albo inny

' ,; . Nalezy rodzaj ' ' sposrod ' ' listy:

1) jednostka sektora ńnansów publicznych: organ wladzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej) organ kontroli państwowej| ochrony prawa oraz sąd| trybunal. jednostka samorządu terytorialnego związek jednostek samorządu terytorialnego związek metropolitalny. jednostka
budżetowa. samorządowy zaklad budżetowy, agencja wykonawcza. instytucja gospodarki budżetowej państwowy lundusz celowy, Zaklad Ubezpieczen Spolecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze. Narodowy Fundusz Zdrowia. samodzielny publiczny zaklad

opieki zdrowotnej uczelnia publiczna Polska * ' Nauk| przez nią, or 'ie. „ i instytucje kultury. inne panstwowe| samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

2)'Inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
3) związki podmiotow, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiajacy (proszę określić).



1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat

aktualizacjiB

4

1.ROBO TY'Bu—DOWLANE

Przebudowa kotlowni z budową
instalacji gazowej dla Szkoły
Podstawowej nr 1

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

168 300,00 PLN Wariat-2022-

II kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
N IE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

zmiana pozycji

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

5 71317236 PLN Wortal—2022

II kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

zmiana pozycji

Modernizacja targowiska miejskiego w

Golubiu-Dobrzyniu

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

4 878 048,78 PLN II kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne



Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość

zamówienia5
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania:6 Informacje dodatkowe7
Informacja na temat

aktualizacji8

6

Remont tzw. Domku Pod Kapturem w

Gołubiu-Dobrzyniu

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy W1219 512,19 PLN

II kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

zmiana pozycji

Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C
(O+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy

Kalinowej nr 1106150 (0+000.00 km-
106,43 km)

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

1 593 495,93 PLN II kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne.
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

dodana pozycja

Montaż paneli fotowoltaicznych 'na
potrzeby Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń

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

130 000,00 PLN II kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

dodana pozycja

O _ „Ayastwtl,muewe ;



terenie Gminy Miasta Golub-Dorzyń w
2023. pkt 2 ustawy

innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

Pozycja . . . Przewidywany tryb albo procedura Orientacyjna wartość Przewidywany termin wszczęcia Informacja na temat
PIŻ d t mó ' 7

Planu
e mio za wrenia udzielenia zamówienia4 zamówienia5 postępowania6 lnformaqe dodatkowe aktualizacji8
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Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
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Zamówienie udzielane jest w trybie Zarrltomenle łstrategiczne
1.3.1 V W V podstawowym na podstawie: art. 275 487 804,88 PLN || kwartał 2022 (Z"? ”"e' Spo eczne'

Zarządzanie nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miasto Zamówienie udzielane jest w trybie

1.3.2 Golub-Dobrzyń i zarządzanie lokalami podstawowym na podstawie: art. 275
stanowiącymi własność Gminy we pkt 2 ustawy
wspólnotach mieszkaniowych

200 000.00 PLN IV kwartal 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

4 Należy wskazac 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 ogloszenia;
8) zamówienia z wolnej ręki;
7) konkurs;
B) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów I uslug.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnymw danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty spoleczne, 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

pożyczek i kredytów oraz częściowe
sfinansowanie deficytu budżetu Gminy
Miasta Golubia-Dobrzynia

podstawie: art. 132 ustawy
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
N IE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:

Udzielenie kredytu na częściową TAK

spłśtę wczżsniejtzłaqąiniętycl: Ch
Zamówienie udzielane jest w trybie Zan'iómenieołstrategiczne

2.3.1 ”” ow'ąza Z W ” ” za 'ągn'ę y pizetargu nieograniczonego na 1 804 085,00 PLN ||| kwartał 2022 (Z'e ”"e' Sp eczne'

Odbiór i zagospodarowanie stałych
2.3.2 odpadów komunalnych z terenu

Miasta Golubia-Dobrzynia w 2023 r.

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

2 594 400,00 PLN III kwartał 2022

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone. społeczne,
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasycsz

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony:
3) negocjacje z ogloszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne:
6) negocjacje bez ogloszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;

8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i uslug.
„ Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zar i '

I może i ”* inne d-

13 Należy wskazac czy aktualizacje polega na: zmianie. dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
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' dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówien (uwzględniających aspekty spoleczne, aspekty środowiskowe).
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