
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE JABŁONKA NA 2019 ROK 
Plan zawiera przewidywane zamówienia publiczne o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30.000 euro  

 

Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia* 

(złotych brutto) 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

2 3 4 5 6 

1. 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonka 
usługa 

przetarg 

nieograniczony 
2.840.400,00 zł I kwartał 2019 

2. 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
573.000,00 zł III kwartał 2019 

3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 

2019/2020 
usługa 

przetarg 

nieograniczony 
720.000,00 zł III kwartał 2019 

4. Konserwacja oświetlenia ulicznego usługa 
przetarg 

nieograniczony 
100.000,00 zł III kwartał 2019 

5. Dostawa energii Dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
640.000,00 zł II kwartał 2019 

6. 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chyżne, 

Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Lipnica Mała, Jabłonka – 

Bory, Jabłonka 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
258.200,00 zł I kwartał 2019 

7. Budowa trasy rowerowej łączącej Jabłonkę ze szlakiem 

Rowerowym Dookoła Tatr etap 1 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
600.000,00 zł II kwartał 2019 

8. Rekanalizacja w terenach skanalizowanych we wsiach Gminy 

Jabłonka 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
420.000,00 zł II kwartał 2019 

9. 
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
597.000,00 zł II kwartał 2019 

10. 
Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę 

chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pogranicza 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
850.000,00 zł II kwartał 2019 

11. 
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych** 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
1.325.000,00 zł II kwartał 2019 

12. 
Remont dróg tłuczniowo-żwirowych** 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
331.000,00 zł II kwartał 2019 

13. 
Dostawa kruszyw oraz dostawa kruszyw wraz z 

rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym loco plac 

inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
250.000,00 zł II kwartał 2019 



Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia* 

(złotych brutto) 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

2 3 4 5 6 

Jabłonka** 

14. Remont odwodnienia  
Robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 
250.000,00 zł II kwartał 2019 

* Podane wartości są orientacyjne. Przyjmowane są one na podstawie wstępnych ogólnych szacunków. 
** Mo żliwość przeprowadzenia kilku mniejszych postępowań przetargowych w ramach danego przedmiotu zamówienia. 
 
Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian niniejszego planu zamówień w zakresie terminów, kwot oraz nazw przedmiotów zamówienia. 
Podstawa prawna opracowania planu: art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).  

        
 
 

 
   Wójt Gminy Jabłonka  

/-/ Antoni Karlak  


