18 grudnia 2020 r.
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Białystok na 2020 rok

DOSTAWY
Dodanie pozycji nr 98:

Lp.

Grupa

98

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

Wykonanie 2 szt. uli w ramach
rozbudowy Miejskiej Pasieki w
Białymstoku

37800000-6

bez
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

nie

4 000,00

936,92

IV kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

USŁUGI
Usunięcie pozycji nr 303.
Dodanie pozycji nr 56a w ramach grupy Usługi geodezyjne (XI), zmiana orientacyjnej wartości zamówienia oraz przewidywanego trybu
postępowania w pozycji nr 307 oraz dodanie pozycji nr 310 - 313:
Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Przewidywa
Orientacyjna
ny termin
wartość
wszczęcia
zamówienia postępowani
w EURO
a 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

56a

Usługi
geodezyjne
(XI)

Prace geodezyjne
i kartograficzne

71250000-5
71354300-7

przetarg
nieograniczony

nie

19 024,39

4 456,09

IV kwartał

nie

Departament
Skarbu

Wykonywanie okresowych
przeglądów 204szt. Urządzeń
klimatyzacyjnych
zamontowanych w budynkach
UM w Białymstoku

50730000-1

zapytanie
ofertowe

nie

62 913,60

14 736,28

IV kwartał

nie

Departament
Obsługi Urzędu

307

310

Pełnienie obowiązków
Sędziego w składzie Sądu
konkursowego na opracowanie
koncepcji pomnika
prof. W. Bartoszewskiego

71315210-4

jedyny
wykonawca

nie

6 665,00

1 558,80

IV kwartał

nie

Departament
Urbanistyki

311

Zabezpieczenie szyb
w ekranach akustycznych
wzdłuż ul. Św. Pio

45221230-3

przetarg
nieograniczony

nie

232 161,30

54 379,24

IV kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

66110000-4

ogłoszenie o
zamówieniu

nie

44 441,00

10 409,43

IV kwartał

nie

Departament
Obsługi Urzędu

85121200-5

jedyny
wykonawca

nie

19 270,00

4 513,62

IV kwartał

nie

Miejski Zespół
ds. Orzekania o
Niepełnosprawno
ści

Doręczanie świadczeń
pieniężnych w formie
przekazów pocztowych lub
przekazów pieniężnych na
wskazany adres oraz ich
ewentualnych zwrotów w
przypadku braku możliwości ich
doręczenia w obrocie krajowym
(elektroniczne nadawanie
przekazów)
Wykonywanie czynności
związanych z orzekaniem o
niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności w Miejskim
Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności przez
lekarza rehabilitacji medycznej
– członka Zespołu

312

313

w tym zmiana wartości grupy Usługi geodezyjne (XI):
Grupa

Wartość zamówienia
netto w ramach grupy
(PLN)

Wartość zamówienia
netto w ramach
grupy (EURO)

Usługi geodezyjne (XI)

603 608,39

141 383,46

ROBOTY BUDOWLANE
Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia w pozycji nr 106 oraz dodanie pozycji nr 117:
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

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

106

Opracowanie
dokumentacji projektowej
oraz budowa oświetlenia
w ulicach po likwidacji linii
komunalnej przez PGE

71320000-7
45231400-9

przetarg
nieograniczony

nie

1 061 796,41

248 705,04

IV kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

117

Budowa ul. Sinej

45233220-7

przetarg
nieograniczony

nie

415 000,00

97 205,63

IV kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

Lp.

Grupa

Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski

