24 czerwca 2020 r.
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Białystok na 2020 rok
DOSTAWY
Zmiana przewidywanego trybu postępowania i/lub podziału zamówienia na części i/lub orientacyjnej wartości zamówienia i/lub przewidywanego
terminu wszczęcia postępowania w pozycjach nr 14a i 68 oraz dodanie pozycji nr 14b w ramach grupy Dostawa druków (II) , 19a w ramach grupy Tablice
(IV) oraz pozycji 83 - 85:
Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Orientacyjna
wartość
zamówienia
w EURO

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania
w ujęciu
kwartalnym

Czy zadanie
będzie
realizowane
przy
współudziale
środków UE?

Jednostka
organizacyjna
urzędu
odpowiedzialna
merytorycznie

Lp.

Grupa

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

14a

Dostawa druków
(II)

Dostawa i wydruk etykiet na
słoiki z miodem pozyskanych
z Miejskiej Pasieki

30192800-9

przetarg
nieograniczony

tak (3)

3 000,00

702,69

II – III kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

14b

Dostawa druków
(II)

Druk i dostawa kartek
świątecznych, plakatów oraz
zaproszeń na uroczystości
organizowane w Białymstoku
w 2020 r.

22900000-9
22300000-3

przetarg
nieograniczony

nie

3 426,00

802,47

III kwartał

nie

Departament
Prezydenta
Miasta

19a

Tablice (IV)

Wykonanie wraz z montażem
tablicy informacyjnej
dot. realizacji projektu
z budżetu obywatelskiego

30195000-2

zapytanie
ofertowe

nie

1 000,00

234,23

III kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

Realizacja programów
edukacyjno-dydaktycznych;
zakup nagród rzeczowych:
artykuły i sprzęt sportowy,
książki, gadżety reklamowe,
artykuły elektroniczne

37000000-8
37400000-2
22100000-1
22462000-6
31711000-3

zapytanie
ofertowe /
ogłoszenie o
zamówieniu

tak (6)

20 367,04

4 770,58

III – IV kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

68

83

Zakup pojemników
do gromadzenia baterii –
realizacja akcji zbiórki baterii

34928480-6

bez
postępowania

nie

3 000,00

702,69

III kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

84

Dostawa i montaż rolet
do Urzędu Miejskiego
w Białymstoku

39515430-8

zapytanie
ofertowe

nie

25 000,00

5 855,76

II – III kwartał

nie

Departament
Obsługi Urzędu

85

Odręczne uszycie
i dostarczenie kokard
narodowych w barwach
Rzeczypospolitej Polskiej

18420000-9

zapytanie
ofertowe

nie

14 880,00

3 485,35

III kwartał

nie

Departament
Prezydenta
Miasta

w tym zmiana wartości grupy Dostawa druków (II) oraz Tablice (IV):

Grupa

Wartość zamówienia
netto w ramach grupy
(PLN)

Wartość zamówienia
netto w ramach
grupy (EURO)

Dostawa druków (II)

403 353,44

94 477,65

Tablice (IV)

29 699,19

6 956,45

USŁUGI
Dodanie pozycji nr 43c, 43d w ramach grupy Usługi utrzymania czystości i odbioru odpadów (VIII) oraz pozycji nr 275 - 277:

Lp.

Grupa

Usługi utrzymania
czystości i
43c
odbioru odpadów
(VIII)

Przedmiot
zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

Usuwanie
wyrobów/odpadów
zawierających azbest
z terenu Miasta
Białegostoku

90650000-8

przetarg
nieograniczony

Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Orientacyjna
wartość
zamówienia
w EURO

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania
w ujęciu
kwartalnym

Czy zadanie
będzie
realizowane
przy
współudziale
środków UE?

Jednostka
organizacyjna
urzędu
odpowiedzialna
merytorycznie

nie

12 962,96

3 036,32

III kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

Usługi utrzymania
czystości i
43d
odbioru odpadów
(VIII)

Odbiór baterii
z placówek
oświatowych
w ramach akcji
„Bez stresu dla
środowiska”
Ekspertyza stanu
technicznego kładki
dla pieszych
i pomostu
widokowego oraz
budynku portierni
na terenie ogrodu
zoologicznego pod
nazwą „Akcent ZOO”
w Białymstoku
Przeprowadzenie
kampanii
wewnętrznej
i zewnętrznej
pod hasłem
#BiałystokTakBlisko
promującej atrakcje
turystyczne
Białegostoku
w ramach szeroko
prowadzonych
działań reklamowych
Miasta pod nazwą
„Odkryj Białystok”
Ochrona osób
i mienia oraz
zabezpieczenie 55
obiektów wraz
z ogrodzonymi
terenami należącymi
do Przedszkoli
prowadzonych przez
Miasto Białystok

275

276

277

90500000-2

przetarg
nieograniczony

nie

5 000,00

1 171,15

III – IV kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

71312000-8

ogłoszenie o
zamówieniu

nie

8 000,00

1 873,84

III kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

79342200-5

jedyny
wykonawca

nie

39 024,39

9 140,70

II kwartał

nie

Departament
Kultury, Promocji
i Sportu- referat
Promocji i
Turystyki

79710000-4

przetarg
nieograniczony
/ usługi
społeczne

nie

600 000,00

140 538,26

II – III kwartał

nie

Departament
Edukacji

w tym zmiana wartości grupy Usługi utrzymania czystości i odbioru odpadów (VIII):

Grupa

Wartość zamówienia
netto w ramach grupy
(PLN)

Wartość zamówienia
netto w ramach
grupy (EURO)

Usługi utrzymania czystości i
odbioru odpadów (VIII)

44 132 843,38

10 337 255,14

ROBOTY BUDOWLANE
Dodanie pozycji nr 90a w ramach grupy Remonty obiektów inżynierskich (VII) oraz pozycji nr 102 - 103:

Lp.

90a

Przedmiot
zamówienia

Grupa

Remonty
obiektów
inżynierskich (VII)

102

103

Wiadukt
w ul. Gen. S. Maczka
nad torami, łącznica
zjazdowa kierunek
Bobrowniki –
naprawa
zdeformowanej
dylatacji
Przebudowa odcinka
ścieżki rowerowej i
chodnika na terenie
bulwarów nad rzeką
Białą w Białymstoku
Zagospodarowanie
terenu cmentarza
ewangelicko –
augsburskiego na
Rynku Siennym –
dodatkowe elementy
zabezpieczające

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Orientacyjna
wartość
zamówienia
w EURO

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania
w ujęciu
kwartalnym

Czy zadanie
będzie
realizowane
przy
współudziale
środków UE?

Jednostka
organizacyjna
urzędu
odpowiedzialna
merytorycznie

45221119-9

przetarg
nieograniczony

nie

17 100,00

4 005,34

III kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

45233162-2
45233161-5
45221113-7

przetarg
nieograniczony

nie

150 000,00

35 134,57

III kwartał

nie

Departament
Inwestycji

41215400-1

zapytanie
ofertowe

nie

64 00,00

14 990,75

III kwartał

nie

Departament
Inwestycji

w tym zmiana wartości grupy Remonty obiektów inżynierskich (VII):

Grupa

Wartość zamówienia
netto w ramach grupy
(PLN)

Wartość zamówienia
netto w ramach
grupy (EURO)

Remonty obiektów
inżynierskich (VII)

537 100,00

125 805,17

Wz. Prezydenta Miasta

Rafał Rudnicki
Zastępca Prezydenta Miasta

