Planowane do udzielenia zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 euro (125.247,00 zł netto)
Lp.

Nazwa zadania

Opis przedmiotu zamówienia

1

oświetl. Drogowe

2

Usługi związane z dostarczeniem i
wbudowaniem kruszywa do naprawy
dróg gminnych

3

Remontu promu linowego „Ostrówek
II” dla odnowy klasy żeglugowej

rozbudowa oświetl. drog. na terenie gminy Kruszwica.
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica. Zakres
robót obejmuje zakup przez Wykonawcę kruszywa wraz z dostawą oraz uzupełnieniem ubytków
nawierzchni na remontowanych odcinkach dróg gruzem betonowo-ceglanego o frakcji 0 – 63 mm w
ilości ok. 6000 Mg.
Przedmiotem zamówienia jest: remont promu „OSTRÓWEK II” w miejscowości Złotowo. Remont ma
na celu odnowić świadectwo klasy żeglugowej oraz uzyskać świadectwo zdolności żeglugowej
wydanej przez Polski Rejestr Statków.

4

Wykonanie obsługi przeprawy
promowej „Ostrówek II” na Jeziorze
Gopło pomiędzy miejscowościami
Złotowo i Ostrówek.

5

6

7

8

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich czynności koniecznych do niezawodnego
funkcjonowania przeprawy promowej „Ostrówek II” na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami
Złotowo i Ostrówek, utrzymania jej w ciągłej zdolności żeglugowej, w tym jednostki pływającej i
urządzeń nadbrzeżnych.
Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
Odbieranie i zagospodarowanie
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których
odpadów komunalnych z terenu Gminy
znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Kruszwica oraz z nieruchomości niezamieszkałych
Kruszwica
należących do Gminy Kruszwica.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150804C Kraszyce – Stodólno
w miejscowości Kraszyce od km 1+450 do km 1+745,67. W zakres zadania wchodzi wykonanie
Przebudowa drogi gminnej nr 150804C
nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach wraz z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.
Kraszyce - Stodólno etap II
Ponadto zakłada się wykonanie poboczy gruntowych, oczyszczenie rowów przydroznych i
nasadzenia drzew.
W stanie istniejącym zlokalizowane są drogi dojazdowe do bloków mieszkalnych wraz z ciągami
komunikacji pieszej oraz miejscami parkingowymi. Odcinki projektowane posiadają włączenie w ul.
Kujawską. Początek odcinka istniejącego stanowi włączenie w ul. Kujawską, koniec, utwardzenie
umożliwiające zawracanie. W stanie istniejącym brak jest jednoznacznie wyznaczonych miejsc
parkingowych.Odwodnienie dróg odbywa się poprzez istniejące wpusty kanalizacji deszczowej
Przebudowa drogi dojazdowej wraz z
przewidziane do wymiany i regulacji. W stanie istniejącym słupy oświetlenia ulicznego zlokalizowane
miejscami parkingowymi i placami na
są przy istniejących ciągach pieszych. W związku z dokonywaną korektą przebiegu trasy planuje się
Osiedlu Zagople w Kruszwicy
przestawienie oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną
infrastrukturą. Zakres zadania stanowi wykonanie modernizacji istniejących ciągów
komunikacyjnych w zakresie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych i placów
utwardzonych wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej i sieć oświetlenia
ulicznego) do obsługi przyległej zabudowy wielorodzinnej. Nawierzchnia wszystkich ciągów: kostka
brukowa betonowa.
W zakres zadania wchodzi budowa 2 odcinków ścieżek pieszorowerowych. I odcinek- połączenie
odcinków pomiędzy DK 62-ul. Tadeusza Kościuszki, II odcinek-wzdłuż ulicy Słonecznej, Grodzkiej,
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Solidarności. Zakłada się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ciągach pieszych i
Gminy Kruszwica
pieszo-rowerowych oraz jezdni ul. Słonecznej. Ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej. W
zakres zadania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej w u. Slonecznej i ul. Grodzkiej oraz
oświetlenia wzdłuż ul. Solidarności.

9

Zimowe utrzymanaie dróg gminnych
Gminy Kruszwica w sezonie 2017/2018

10

Informatyzacja urzędu -zakup
serwerów, komputerów,
oprogramowania, rozbudowa centrali
telefonicznej.

Zamówienie obejmuje:
1. Odśnieżanie pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami lub piaskarkami;
2. Zwalczanie śliskości zimowej solarkami przy użyciu solanki lub soli z piaskiem,
3. Odśnieżanie równiarkami samojezdnymi, spycharkami lub ładowarkami.
4. Użycie ładowarek i samochodów samowyładowczych do usuwania zwałowisk śnieżnych.
5. Odśnieżanie z użyciem pługów wirnikowych.
Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie infrastruktury IT
(serwery, oprogramowanie, urządzenia przechowywania danych
oraz infrastruktury sieciowej i telekomunikacyjnej)
na potrzeby budowanej serwerowni w nowym budynku.

Rodzaj zamówienia
(usługi/ dostawy/
roboty budowlane)

Przewidywanie tryb lub inna procedura udzielenia
zamówienia (przetarg ograniczony, nieograniczony,
zamówienie z wolnej ręki, zpaytanie o cenę)

Orientacyjna wartość zamówienia
w zł

Przewiduywany termin wszczęcia
postępownaiaw ujęciu wartalnym lub
miesięcznym

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

100 000,00 zł

I kwartał 2017r.

Mirosław Ziółkowski

usługi

przetarg nieograniczony

240 000,00 zł

12.2017

Rafał Świerczyński

usługi

przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

04.2017

Rafał Świerczynski

usługi

przetarg nieograniczony

210 000,00 zł

11.2017

Rafał Świerczynski

usługi

przetarg nieograniczony

3 225 000,00 zł

III kwartał 2017 r.

Kazimierz Pieczyński

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

233 000,00 zł

01.2017

Krzysztof Piątek

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 430 000,00 zł

02.2017

Krzysztof Piątek

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

3 850 000,00 zł

10.2017

Krzysztof Piątek

usługi

przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

10.2017

Krzysztof Piątek

Usługi/dostawy

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

II-III kwartał

Artur Przybysz

11

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
gminy Kruszwica - Zespół Szkół
Ogólnokształcących

12

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,
jako paliwo silnikowe, oleju
napędowego dla potrzeb Urzędu
Miejskiego

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Kasprowicza 7 w Kruszwicy. Jego realizacja wpłynie na poprawę efektywności energetycznej w
sektorze użyteczności publicznej. W ramach projektu przeprowadzona będzie modernizacja
energetyczna obiektu na podstawie przeprowadzonego audytu w celu osiągnięcia najlepszego
stosunku wielkości środków publicznych do uzyskanych efektów energetycznych. Realizacja projektu
przyczyni się do racjonalizacji zużycia i ograniczenie strat energii, co wpłynie na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię . Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie
tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu. Zespół Szkół
Ogólnokształcących (gimnazjum i liceum) składa się z budynku głównego, skrzydła wschodniego i sali
gimnastycznej z łącznikiem). Powierzchnia użytkowa wynosi 1992 m2, kubatura 8570,00 m3. W
ramach inwestycji przewidziano między innymi: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę
instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni(włączenie w istniejącą instalację kotłowni gazowej dwóch
układów grzewczych tj. pomp ciepła z sondami gruntowymi oraz instalacji kolektorów słonecznych )
oraz wymianę stolarki i wymianę lub naprawę dachu.
Tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych, ciągników i sprzętu ( kanistrów) paliw
spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych- benzyna bezołowiowa 95, – olej napędowy;

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 602 123,43 zł

I kwartał 2017 r.

Olga Barczak

dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

IV kwartał 2017

Jerzy Ostrowski

