
Lp.
Wydział 

zamawiający
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub 

inna procedura 

udzielenia zamówienia

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania w 

ujęciu kwartalnym

1. GK
Dostawa urządzeń zabawowych                      

- wyposażenie placów zabaw
dostawa przetarg nieograniczony III

2. IKI

Dostawa urządzeń zabawowych 

- dostawa wyposażenia dla istniejących placów zabaw:

Plac zabaw przy PP 19

Plac zabaw przy PP 4

Plac zabaw przy PP 8

Plac zabaw przy PP 26

Plac zabaw przy PP 24

dostawa przetarg nieograniczony II

3. IP

Gadżety promocyjne z logo i nazwą Miasta 

(w tym m.in. koszulki, kubki, długopisy, pióra, portfele, 

filiżanki, reklamówki, torby papierowe i bawełniane itp.)

dostawa przetarg nieograniczony I

4. SM Zakup materiałów odblaskowych z logo Straży Miejskiej dostawa przetarg nieograniczony II

5. SM

Zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji 

projektu pn. "Intensyfikacja przygranicznej współpracy 

Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w 

Karvinie"

dostawa przetarg nieograniczony II

6. Or

Sukcesywna dostawa papieru komputerowego i papieru 

kserograficznego dla Urzędu Miasta oraz jednostek 

organizacyjnych

dostawa przetarg nieograniczony 155 941,89 I

7. Or
Sukcesywna dostawa tonerów drukarek laserowych, 

kserokopiarek i folii do faksów
dostawa zapytanie o cenę 271 286,18 I,II,III,IV

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. podany zgodnie  z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.)

179 865,84

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

304 878,05

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych



8. It

Zakup sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem biurowym, inny sprzęt 

komputerowy

dostawa przetarg nieograniczony II

9. It

Zakup sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem standardowym, drukarek 

i skanerów, zakup licencji oprogramowania 

standardowego

dostawa przetarg nieograniczony II

10. G Zakup urządzenia komputerowego - UPS, komputer dostawa przetarg nieograniczony II

11. SM

Zakup zestawu komputerowego oraz laptopa w ramach 

realizacji projektu pn. "Intensyfikacja przygranicznej 

współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju 

i Policji Miejskiej w Karvinie"

dostawa przetarg nieograniczony II

12. Ed

Przewóz uczniów niepełnosprawnych      

Trasy-  Jastrzębie-Zdrój: PS w WSRD, ZS9, ZS10

Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza

usługa przetarg nieograniczony 345 145,00 II

13. Or

Usługi ubezpieczeniowe

- Usługi ubezpieczenia na lata 2018-2019 dla Urzędu 

Miasta oraz jednostek organizacyjnych

usługa przetarg nieograniczony 700 660,00 III

14. B.I.

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta 

Jastrzębie-Zdrój obejmująca Urząd Miasta i jednostki 

budżetowe Miasta od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

usługa przetarg nieograniczony 1 178 940,00 III

15. It

Zarządzanie infrastrukturą miejskiej sieci 

szerokopasmowej                                            

-wynagrodzenie operatora infrastruktury

usługa przetarg nieograniczony 573 170,73 I

 

132 048,15

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych



16. G

Modernizacja wybranych elementów ewidencji gruntów i 

budynków (egib) zgodnie z harmonogramem 

wynikającym z projektu modernizacji

usługa przetarg nieograniczony 150 913,82 II

17. IKI

Projekt budowy i przebudowy dróg:                  

-Budowa drogi od ul. Północnej do Drogi Głównej 

Południowej (Nowopochwacie)                              

usługa przetarg nieograniczony I

18. IKI
Projekt budowy i przebudowy dróg:     

-Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa 
usługa przetarg nieograniczony II

19. IKI
Projekt budowy i przebudowy dróg:   

-Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły   
usługa przetarg nieograniczony III

20. IKI

Projekt budowy i przebudowy dróg:     

-Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z 

os. Złote Łany

usługa przetarg nieograniczony I

21. IKI
Projekt remediacji stawów:                              

-ul. Wodzisławska                                           
usługa przetarg nieograniczony II

22. IKI
Projekt remediacji stawów:                                                                      

-ul. Broniewskiego
usługa przetarg nieograniczony III

23. Ar
Wykonanie projektu budowlanego - Budowa Domu 

Solidarności 
usługa

zamówienie z wolnej ręki 

na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych

473 105,69 I

24. Ar
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja 

i przebudowa ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju
usługa przetarg nieograniczony I

25. Ar
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja 

i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju
usługa przetarg nieograniczony I

495 934,97

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

284 552,85

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

325 203,26

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych



26. GK Wycinka i pielęgnacja drzew usługa przetarg nieograniczony I

27. Oś
Pielęgnacja drzew będących pomnikami przyrody, tj. 

wykonywanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych, 

redukcyjnych i technicznych metodą alpinistyczną
usługa przetarg nieograniczony III

28. IP
Usługa druku gazety Jastrząb (comiesięcznego, 

w 13.000 egz.)
usługa zapytanie o cenę III

29. Or

Zlecenie sukcesywnego drukowania wszystkich 

rodzajów druków oraz jednorazowego drukowania 

firmowych kalendarzy ściennych

usługa przetarg nieograniczony I,II,III,IV

30. GK
Usługi w zakresie drukowania ulotek i zakładek do 

książek
usługa przetarg nieograniczony II

31. IP

Wydanie publikacji o mieście (Wydruk gotowych 

publikacji - w tym m.in. albumy, ulotki, foldery, 

widokówki)

usługa przetarg nieograniczony I

32. GK

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta 

Jastrzębie-Zdrój

usługa przetarg nieograniczony 737 801,85 IV

33. GK
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój
usługa przetarg nieograniczony       22 373 517,59    II

34. GK Bieżące remonty i utrzymanie placów zabaw usługa przetarg nieograniczony 178 861,79 IV

35. IKI
Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów 

i dróg na terenie miasta
usługa przetarg nieograniczony 975 609,76 III

36. IKI Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 056 910,57 I

366 940,70

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

192 592,60

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych



37. IKI

Remonty nawierzchni dróg i ulic: 

1) Cieszyńska, 

2) Gospodarska, 

3) Ludowa, 

4) Fredry,

5) odnogi Powstańców Śląskich,

6) Różana,

7) odnoga Dębowej,

8) odnoga Piaskowej,

9) Maryjowiec,

10) odnoga ul.A.Krajowej do nr 107F, 

11) Brzechwy,

12) Piastów,

13) Wieczorka, 

14) Poprzeczna,

15) Pomorska,

16) Wiejska - część na so. Złote Łany, 

17) Poznańska od 28, 

18) Młyńska, 

19) Gołębia

roboty budowlane przetarg nieograniczony

1 869 918,70

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

II,III

38. IKI

Remont dróg gruntowych: 

1) odnoga ul. Wiejskiej za ogrodzeniem przedszkola

2) ul. Czyża
3) ul. Majowa

4) ul. Boża Góra Prawa - odnoga do bud. 31E

5) ul. Pastorówka

6) łącznik ul. Nowa z ul. Łączną
7) utwardzenie drogi ul. Grottgera

roboty budowlane przetarg nieograniczony

221 463,41 

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

II



39. IKI

Remont chodników i parkingów: 

1) ul. Cieszyńska  - od ul. Płonki do ul. Matejki

2) ul. Cieszyńska – od wjazdu na parking przy ul. OWN 

na dł. ok. 200 m w kierunku ronda Sikorskiego 

3) ul. Pszczyńska - kontynuacja

4) ul. Zdrojowa - chodniki na skarpach

5) ul.Świerczewskiego

6) skrzyżowanie ul. Ranoszka - Wyzwolenia

7) przy ogrodzeniu PP 14 + skosny do targu

8) ul. Zielona przy stadionie przy placu zabaw

9) ul. 1 Maja od ul. K. Miarki do ul. Kasztanowej - lewa 

strona

10) ul. Kościuszki od ul. 1 Maja do wyremontowanego 

chodnika

11) ul. Morcinka

12) ul. Krasickiego

13) przy parkingu ul. Jasna 2-202

14) ul. 3 Maja - od ul. Powstańców Śl do starego GS-u

15) ul.Wielkopolska

16) część w jarze południowym

17) ul. Nepomucena - od ul. Pszczyńskiej do kościoła

18) ul. Katowicka - Północna

19) ul. Krakowska ( prokuratura)

20) ul. Kusocińskiego

21) w szczycie budynku ul. Boża Góra Prawa 26D

22) łącznik od ul. Podhalańskiej do ul. Turystycznej

23) ul. Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P

24) ul.Wrzosowa - prawa strona od ul. Zielo nej 

do ul.A. Bozka

25) Likwidacja chodnika i wykonanie terenu pod parking

na os. Zofiówka

26) ul. R.Oporu 58-64

27) ul. Warmińska 2-28

28) ul. Wrocławska - parking

29) ul. Wodeckiego - parking

roboty budowlane przetarg nieograniczony

841 846,34

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

I,II,III

40. IKI
Budowa odwodnienia ulicy Stawowej

- budowa kanalizacji deszczowej i rowów otwartych 
roboty budowlane przetarg nieograniczony 382 113,82 IV



41. IKI
Malowanie linii, przejść dla pieszych, krawędzi na 

jezdniach na terenie miasta wg potrzeb
roboty budowlane przetarg nieograniczony 162 601,63 I

42. IKI

Remont schodów :

- ul. Turystyczna 20

- ul. Pomorska 19-21

roboty budowlane przetarg nieograniczony 203 252,03 I

43. IKI

Budowa oświetlenia ulic:

1) ul. Polna

2) ul. Libowiec

3) ul. Podmiejska

4) ul. Stawowa

5) ul. Pochwacie

6) ul. Grottgera

7) ul. Zamkowa

8) ul. Wrocławska

9) ul. Klubowa

roboty budowlane przetarg nieograniczony

601 626,02

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych

I,II,III

44. IKI Przebudowa ul. Mazowieckiej roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 138 211,38 I

45. IKI Budowa zatok autobusowych ul. Podhalańska roboty budowlane przetarg nieograniczony 365 853,66 II

46. IKI
Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica 

Powstańców Śląskich)
roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 056 910,57 II

47. IKI

Remonty rowów przydrożnych: 

1) ul. Spółdzielcza

2) ul. Wodzisławska - od ul. Boża Góra Lewa do granicy 

miasta

roboty budowlane przetarg nieograniczony 162 601,63 I



48. Or

Remont pomieszczeń w budynku UM: 

- remont łazienek w budynku UM roboty budowlane przetarg nieograniczony I

49. Or

Remont pomieszczeń w budynku UM:

- remont gabinetów: Prezydenta Miasta, Sekretarza 

Miasta oraz innych pomieszczeń biurowych

roboty budowlane przetarg nieograniczony I

50. IKI
Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby MZO

- adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby biurowe
roboty budowlane przetarg nieograniczony 682 926,83 III

51. IKI Budowa ścieżek rowerowych po szlaku kolejowym roboty budowlane przetarg nieograniczony 975 609,76 II

52. IKI

Remont i przebudowa obiektów drogowo-mostowych: 

1) przepust ul. Popiełuszki

2) wiadukt Al. Piłsudskiego

roboty budowlane przetarg nieograniczony 552 845,53 II,III

53. IKI

Instalacja ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła: 

a) ZS nr 5

b) basen Laguna

c) SP 1 

d) ZSMS

e) DPS

f) ZS 6

g) Kąpielisko "Zdrój" (+pompy ciepła)

roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 059 104,07 I,II

54. IKI

Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - 

Hawierzów

- wykonanie i zagospodarowanie terenu po byłym OWN 

w zakresie budowy budynku technologicznego, 

wykonania ścieżek, placu zabaw, parku 

sesnsorycznego, ekomuzeum

roboty budowlane przetarg nieograniczony 4 878 048,78 II

55. IKI

Przebudowa budynku byłej łaźni na terenie byłej KWK 

Moszczenica

- rozbiórka budynku przyległego do łaźni

- przebudowa budynku byłej łaźni na potrzeby Centrum 

Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza, muzem, sal 

konferencyjnych

roboty budowlane przetarg nieograniczony 975 609,76 II,III

557 761,80

wartość została 

oszacowana zgodnie 

z art. 32 ust. 4 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych


