
Sroda Wielkopolska, dnia 19 sierpnia 2O\9 r.
oP.0631.2.2019

Ptan postqpowaf o udzielenie zam6wieri publicznych Starostwa Powiatowego w Srodzie Wielkopolskiej na 2019 rok - aktualizacja nr 2
Podstawa prawna sporzqdzenia -art. 13a ustawy Prawo zam6wiei publicznych U.t. D2.U.2018.1986)

Lp. Przedmiot zam6wienia Rodzaj zam6wienia Przewidywany
tryb/procedura

udzielenia zamowienia

Orientacyjna wartoid
zam5wienia (netto)

Przewidywany termin
wszczqcia

postqpowania

1.. Bie2qce utrzymanie oraz konserwacja i

naprawa nawierzchni d169 powiatowych
na terenie Powiatu Sredzkiego ( zakres

obejmuje m. in. remonty czqstkowe
nawierzchni bitumicznych, Scinka

poboczy oraz odtwa rzanie i odmulanie
row6w, wycinka drzew, zamiatanie ulic,

wykaszanie poboczy, monta2
oznakowania pionowego, wykonanie
oznakowania poziomego, czyszczenie
przepust6w)

uslugi zam6wienie z wolnej
rqki art.67 ust.1 pkt.

L2Pzp

L28O 487,8O zl styczeri

2. Przebudowa DW 432 na odcinku od ulicy
Szlafroka do ulicy Lotniczej w Srodzie

Wielkopolskiej w zakresie budowy Scie2ki

rowerowej

roboty budowlane p rzeta rg

nieograniczony
243 902,44 zl I kwartai

3. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego
przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va

w Srodzie Wielkopolskiej

roboty budowlane p rzeta rg

nieograniczony
208.977,42 zl ll kwartal

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P

Zberki - Murzynowo Ko6cielne
(wykonanie nakladki asfaltowej)

roboty budowlane przeta rg

nieograniczony
957.940,6A zt ll kwartat

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 3668P

Brzezie - Gr6jec
roboty budowlane zam6wienie z wolnej

rqki art.67 ust.1 pkt.

1,2Pzp

235 7-/2,36 zl lV kwartal



6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i

3736P w msc. Snieciska

roboty budowlane zam6wienie z wolnej
rqki art. 67 ust.1 pkt.

1.2Pzp

325.203,24 zl lll kwartal

7. Rozbudowa d169 powiatowych nr 3680P

Chwalqcin - Szypl6w i 3742P Klqka -
Zerk6w na odcinku Szypl6w - granica
powiatu - etap I odcinek Chwalqcin -

Szypl6w

roboty budowlane przetarg

nieograniczony
5.766.62L,63 zt wrzesten

o lnstalacja systemu odnawialnych 2r6del
energii na terenie powiatu (redzkiego - w
zakresie dostawy i monta2u 411 instalacji
fotowoltaicznych na posesjach

mieszka ric6w powiatu Sredzkiego

dostawa przeta rg

nieograniczony
9.L22.473,56 zl wrzesieri/pa 2dzie rn i k

A.A.
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