Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2021 nr 2021/BZP 00002681/04/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 07.05.2021 nr 2021/BZP 00002681/03/P)1
Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 5311688975

Nazwa: POWIAT NOWODWORSKI

Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 1B
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Kod pocztowy: 05-100

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.bip.nowodworski.pl
Adres poczty elektronicznej: zp@nowodworski.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 22 765-32-00

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

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7
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aktualizacji8
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1.1.1

1.1.2

Rozbudowa budynku Starostwa
przy ul. Paderewskiego 1B w
Nowym Dworze Mazowieckim

Przebudowa drogi powiatowej nr
2431W Nowy Dwór Mazowiecki
(odcinek ul. Morawicza)
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Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
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2 700 000,00 PLN

731 700,00 PLN
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II kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadania przewiduje się
możliwość udzielenia
zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

II kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadania przewiduje się
możliwość udzielenia
zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5
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1.1.3

1.1.4

Przebudowa drogi powiatowej nr
2417W Zakroczym - Nowe Trębki

Przebudowa drogi powiatowej nr
3002W Miączynek - Smoszewo Nowe Trębki - Kroczewo

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

548 700,00 PLN

1 036 500,00 PLN

II kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadania przewiduje się
możliwość udzielenia
zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia. w roku
2021.

II kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadania przewiduje się
możliwość udzielenia
zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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1.1.5

1.1.6

Przebudowa obiektów mostowych
o JNI 31000401, 31000402,
35000568 wraz z przebudową dróg
dojazdowych

Przebudowa drogi powiatowej nr
2424W Nasielsk - Nuna

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

3 630 000,00 PLN

426 829,28 PLN

II kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadania przewiduje się
możliwość udzielenia
zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

II kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadania przewiduje się
możliwość udzielenia
zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp,wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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1.1.7

Bieżące utrzymanie dróg
Zamówienie udzielane jest w trybie
powiatowych oraz towarzyszącej im podstawowym na podstawie: art. 275
infrastruktury drogowej
pkt 1 ustawy

1 134 000,00 PLN
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1.2.1

Dostawa tablic rejestracyjnych dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Mazowieckim

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
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1.3.1

Usuwanie pojazdów z dróg na
terenie powiatu nowodworskiego w
sytuacjach, o których mowa w art.
130a ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz ich umieszczanie i
przechowywanie na parkingu
strzeżonym

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

149 634,15 PLN

listopad 2021

1.3.2

Usługi pocztowe

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

386 000,00 PLN

IV kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadnia przewiduje się możliwość
udzielenia zamówienia
polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych,
w okolicznościach, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp. Orientacyjna
wartość takiego zamówienia
została uwzględniona w
kolumnie 7. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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1.3.3

1.3.4

Utrzymanie zieleni przydrożnej w
ciągach dróg powiatowych
(wycinka zakrzaczenia, wycinka
drzew, pielęgnacja zadrzewienia,
nasadzenia, koszenie poboczy,
sprzątanie pasów drogowych)

Utrzymanie zimowe dróg
powiatowych

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

486 000,00 PLN

I kwartał 2021
II kwartał 2021

870 000,00 PLN

III kwartał 2021

Informacje dodatkowe: Dla
zadnia przewiduje się możliwość
udzielenia zamówienia
polegającego na powtórzeniu
podobnych usług, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
zmiana pozycji
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.
Informacje dodatkowe: Dla
zadnia przewiduje się możliwość
udzielenia zamówienia
polegającego na powtórzeniu
podobnych usług, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, wartość tego zamówienia
uwzględniona została w
orientacyjnej wartości
zamówienia. Na chwilę obecną
nie planuje się przeprowadzenia
procedury w sprawie udzielenia
takiego zamówienia w roku
2021.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość
zamówienia 5

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe 7

Informacja na temat
aktualizacji8
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1.3.5

Utrzymanie zimowe dróg
powiatowych - zamówienie
udzielane w okolicznościach, o
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy - Prawo zamówień
publicznych

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w
zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

175 567,48 PLN

I kwartał 2021

4 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.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Informacje dodatkowe:
Zamówienie wprowadzone do
planu w związku z koniecznością
przeprowadzenia
zintensyfikowanych działań w
ramach zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2020/2021,
spowodowanych występującymi
warunkami atmosferycznymi.
Zamówienie zostanie udzielone
Wykonawcy zamówienia
podstawowego, który wyłoniony
został w ramach postępowania
przetargowego w roku 2020, na
podstawie art. 305 pkt 1
aktualnie obowiązującej ustawy
Pzp w związku z
okolicznościami, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość
zamówienia 10

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania 11

Informacje dodatkowe 12

Informacja na temat
aktualizacji13
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2.2.1

Realizacja projektu pn: "Wdrożenie
nowoczesnych e-usług dla Powiatu
Nowodworskiego"

.

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

Udzielenie i obsługa kredytu
bankowego długoterminowego

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy
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9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

