
Lp Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty 

budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub 

inna procedura udzielenia 

zamówienia

Orientacyjna wartość 

zamówienia (zł netto)

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania 

w ujęciu kwartalnym

1

Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Opoczno w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego.

robota budowlane, usługa dialog konkurencyjny 18 147 821,00 I kwartał

2
Modernizacja sieci komputerowej w 

Urzędzie Miejskim w Opocznie w ramach 

projektu "Platforma Open Opoczno- 

samoobsługowy portal mieszkańca"

usługa, robota budowlana przetarg nieograniczony 340 650,40 II kwartał

3
Wytworzenie portalu płatności wraz z 

integracją z ePodatki i ePuap oraz wersji 

mobilnej

usługa przetarg nieograniczony 349 593,50 III kwartał

4 Wykonanie portalu miejskiego usługa przetarg nieograniczony 73 170,73 III kwartał

5

Dostawę materiałów typu piasek, żwir, 

szlaka wraz z załadunkiem, transportem i 

rozładunkiem na wskazaną przez 

Zamawiającego budowę na terenie miasta i 

gminy Opoczno w 2017 roku

dostawa przetarg nieograniczony 120 000,00 I kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno,                                                                                                                                                                                              

zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),                                                         

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić  w 2017 r.:

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich 

Wydział Techniczno- Inwestycyjny



6 Usługi transportowo- sprzętowe na terenie 

miasta i gminy Opoczno w 2017 roku

usługi przetarg nieograniczony 170 000,00 I kwartał

7

Usługi w zakresie remontu dróg gruntowych 

na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 

roku

usługi przetarg nieograniczony 140 000,00 I kwartał

8 Remont dróg bitumicznych na terenie 

Miasta i Gminy Opoczno w roku 2017 roku

usługi przetarg nieograniczony 170 000,00 I kwartał

9 Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w 

Urzędzie Miejskim w Opocznie
roboty budowlane przetarg nieograniczony 587 000,00 I kwartał

10 Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego 

(nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E)

robota budowlana przetarg nieograniczony 3 800 000,00 I kwartał

11
Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem ul. 

Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i 

oświetleniem ulicznym

robota budowlana przetarg nieograniczony 1 700 000,00 luty 2017 

12 Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. 

Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II

robota budowlana przetarg nieograniczony 1 500 000,00 marzec 2017 

13

Dostawa materiałów kamiennych na 

potrzeby bieżącego utrzymania dróg w 

gminie Opoczno w 2017 roku.

dostawa przetarg nieograniczony 170 000,00 II kwartał 2017 

14 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do 

gruntów rolnych wsi Stużno Kolonia
robota budowlana przetarg nieograniczony 300 000,00 II kwartał 2017

15 Wykonanie rowu odwadniającego drogę 

przez wieś w Libiszów Kolonia dł. 520 mb

robota budowlana przetarg nieograniczony 164 000,00 II kwartał 2017



16 Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w 

Opocznie przy ul. 17- go stycznia

robota budowlana przetarg nieograniczony 200 000,00 II kwartał 2017

17
Rozbudowa remizy OSP Kruszewiec Wieś 

wraz z termomodernizacją
robota budowlana przetarg nieograniczony 300 000,00 II kwartał 2017

18
Budowa oświetlenia hybrydowego na 

osiedlu Milenijnym w Opocznie + PT
robota budowlana przetarg nieograniczony 250 000,00 II kwartał 2017 

19
Przebudowa układu komunikacyjnego placu 

zamkowego Muzeum Regionalnego od 

strony południowej

robota budowlana przetarg nieograniczony 200 000,00 II kwartał 2017 

20

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa 

budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana 

sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w 

m. Kraszków Gmina Opoczno

robota budowlana przetarg nieograniczony 725 000,00 III kwartał 2017

21 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa robota budowlana przetarg nieograniczony 500 000,00 III kwartał 2017

22

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno w 

2017 roku

usługa przetarg nieograniczony 1 557 567,00 I kwartał

23 Administrowanie zespołem targowisk 

miejskich w Opocznie w 2017 roku 
usługa przetarg nieograniczony 129 756,00 I kwartał

22

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno w 

2018 roku

usługa przetarg nieograniczony 2 129 629,63 IV kwartał

23
Administrowanie zespołem targowisk 

miejskich w Opocznie w 2018 roku 
usługa przetarg nieograniczony 138 211,40 IV kwartał

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 


