
rozpoczęcie zakończenie

19.

Wydział Zaplecza 

Technicznego i 

Administracji

Przeglądy i naprawy sprzętu 

do AZ
50000000-5, kat 1 lipiec 2020r. grudzień 2020r. 81 300,81 maj 2020 r. postępowanie w ZDW

* w przypadku 

zabezpieczenia środków na 

realizację zadania

21.

Montaż zabudowy ładunkowej 

na samochodach do 

zimowego utrzymania dróg

34136000-9, kat 1 kwiecień 2020 r. maj 2020r. 200 000,00 luty 2020 r. postępowanie w ZDW

* w przypadku 

zabezpieczenia środków na 

realizację zadania

26.
Przeglądy klimatyzatorów - 

siedziba ZDW
50730000-1 styczeń 2020r. grudzień 2020r. 2 439,02 wg potrzeb art..4 pkt 8

Uwagi

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2020 R. - ZAMÓWIENIA DOT. 

UTRZYMANIA                                                                                                                         

MARZEC 2020 R.

Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich realizację w 

2020 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 r. 

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono ilość miesięcy niezbędną do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu 

podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SIWZ wraz z 

załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym postępowaniu  

prowadzonym w ZDW.

W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji  w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze 

stosowania przepisów ustawy

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy usług lub robót budowlanych,  pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art 67 ust 6 ustawy Pzp. W przypadku 

dostaw stosuje się art. 67 ust 7 ustawy Pzp.

Usługi - z podaniem nr kategorii

Lp.
ZDW/ Rejon Dróg 

Wojewódzkich
Przedmiot zamówienia

Kod CPV /     nr 

kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) lub 

w latach       

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Przewidywany 

termin 

wszczecia 

postępowania

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia



4.
Stanowisko ds.. BHP 

i p.poż
Szkolenia zawodowe 80500000-9, kat 24 styczeń 2020r. grudzień 2020r. 2 400,00 wg potrzeb art. 4 pkt 8.

Brak zabezpieczenia 

środków w budżecie na 

2020r.. Po zabezpieczeniu 

środków w budżecie na 

2020r. Zostanie uruchomione 

zamówienie.

11. RDW Sieradz

Wykonanie dokumantacji na 

budowę obiektów garażowych  

w Obwodzie Drogowym  

Działoszyn (podległego 

Rejonowi Dróg Wojewódzkich 

w Sieradzu).

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

ka.t 12

kwiecień 2020r. grudzień 2020r. 32 520,33 kwiecień 2020 r. art. 4 pkt 8

13. RDW Piotrków

Kontrola stanu technicznego 

obiektów budowlanych (min. 

klimatyzacja, system gaśniczy)

71356100-9, kat. 12 styczeń 2020r. grudzień 2020r. 13 008,13 wg potrzeb art. 4 pkt 8

16. RDW Poddębice

 Wykonanie PFU dla budowy 

obiektów garażowych w OD 

Zygry 

71240000-2 czerwiec 2020r. grudzień 2020r. 8 130,08 maj 2020 r. art. 4 pkt 8

17.

Aktualizacją dokumentacji 

dotyczącej modernizacji w OD 

Uniejów wraz z ewentualnym  

wykonaniem audytu 

energetycznego

45453000-7 kwiecień 2020r. maj 2020r. 4 878,05 marzec 2020 r. art. 4 pkt 8

18.

Wykonanie dokumentacji 

dotyczącej modernizacji w OD 

Zygry wraz z ewentualnym 

audytem energetycznym i 

nadzorem

45453000-7 kwiecień 2020r. lipiec 2020r. 6 504,07 kwiecień 2020 r. art. 4 pkt 8

3.

Wydział Zaplecza 

Technicznego i 

Administracji

Samochód  osobowy dla RDW 

Sieradz
34-11-00-00-1 wrzesień 2020r. listopad 2020r. 51 219,51 lipiec 2020r. postepowanie w ZDW 

4.
Samochód dostawczy dla 

RDW Bełchatów
34110000-1 wrzesień 2020r. listopad 2020r. 108 943,09 lipiec 2020r. postepowanie w ZDW 

Dostawy



5.
Samochód dostawczy dla OD 

Koluszki
34130000-7 wrzesień 2020r. listopad 2020r. 108 943,09 lipiec 2020r. postepowanie w ZDW

6.
Samochód patrolowy dla OD 

Koluszki
34110000-1 wrzesień 2020r. listopad 2020r. 40 650,41 lipiec 2020r. postepowanie w ZDW 

7. Ciągnik dla OD Koluszki 16000000-5 wrzesień 2020r. listopad 2020r. 180 487,80 lipiec 2020r. postepowanie w ZDW 

8.

Maszyna wielofunkcyjna do 

utrzymania dróg dla OD 

Poddębice

34144400-2 czerwiec 2020r. lipiec 2020r. 260 162,60 marzec 2020r. postepowanie w ZDW 

8.
Ciagniki Komunalne 2 szt..dla 

OD Zygry i OD Uniejów
16700000-2 czerwiec 2020r. lipiec 2020r. 224390,24 marzec 2020 r. postepowanie w ZDW 

8a.

Przyczepy niskopodłogowe 2 

szt.. dla OD Zygry i OD 

Uniejów

34223000-6 czerwiec 2020r. lipiec 2020r. 24390,24 marzec 2020 r. postepowanie w ZDW 

8b.

Rębak tarczowy na Wałek 

WOM do Ciągnika dla OD 

Uniejów

43312200-5 maj 2020r. lipiec 2020r. 11382,11 marzec 2020 r. postepowanie w ZDW 

9.
Urządzenie wielofuncyjne dla 

ZDW w Łodzi
42962000-7 marzec 2020r. marzec 2020r. 11 382,11 marzec 2020r. art. 4 pkt 8

10.
Samochód  osobowy dla ZDW 

w Łodzi
34-11-00-00-1 wrzesień 2020r. listopad 2020r. 60 162,60 lipiec 2020r. postepowanie w ZDW

20.
Dostawa i montaż 

klimatyzatorów
50000000-5, kat 1 kwiecień 2020 r. grudzień 2020r. 6000 kwiecień 2020 r. art. 4 pkt 8

* w przypadku 

zabezpieczenia środków na 

realizację zadania

21.

Zakup wraz z montażem 4 szt 

zabudowy typu wywrot na 

samochodach ciężarowych 

typu Volvo FE

34136000-9, kat 1 kwiecień 2020 r. maj 2020r.         243 902,44 zł marzec 2020 r. postepowanie w ZDW 



10. RDW  Łowicz
Olej opałowy - OD Biała 

Rawska
09135100-5 marzec 2020r. grudzień 2020r. 13 008,13 marzec 2020 r. art. 4 pkt 8

1. RDW Poddębice

Modernizacji części 

magazynowej budynku 

administracyjnego  wraz z 

remontem wiaty garażowej 5-

segmentowej w Obwodzie 

Drogowym w Uniejowie (część 

budowlana, odnowienie 

powłoki malarskiej, tynków, 

malowanie okien, krat itp. 

Wraz z aktualizacją 

dokumentacji, audytem 

energetycznym, nadzorami, 

mapami itp.)

45453000-7 czerwiec 2020r. grudzień 2020r. 157 723,58 marzec 2020 r. postepowanie w ZDW

2.
Budowa wiaty w OD Zygry - 

wykonanie PFU
71240000-2 kwiecień 2020r. grudzień 2020r. 8 130,08 marzec 2020 r. art. 4 pkt 8

* W przypadku 

zabezpieczenia środków na 

realizację zadania

3.

 Modernizacji elewacji budynku 

administracyjno-

warsztatowego, portierni wraz 

z wymianą wrót w Obwodzie 

Drogowym w Zygrach oraz 

wykonanie dokumentacji, 

audytu energetycznego, 

nadzoru, map itp.

45453000-7 czerwiec 2020r. grudzień 2020r. 74 796,75 kwiecień 2020 r. postepowanie w ZDW

Roboty budowlane



1. RDW Sieradz

Prace przygotowawcze do 

budowy obiektu garażowego w 

systemie "zaprojektuj i 

wybuduj" na terenie Obwodu 

Drogowego w Działoszynie 

(podległego Rejonowi Dróg 

Wojewódzkich w Sieradzu)

45453000-7 kwiecień 2020r. grudzień 2020r. 32 520,33 kwiecień 2020 r. art. 4 pkt 8

* W przypadku 

zabezpieczenia środków na 

realizację zadania

1. RDW  Łowicz

Remont budynku wytwornicy 

solanki i wiaty magazynowej w 

OD Biała Rawska

45453000-7 czeerwiec 2020 r. grudzień 2020r. 25 253,00 kwiecień 2020 r. postępowanie w ZDW

2.
Remont wiaty magazynowej w 

OD Łowicz
45453000-7 czerwiec 2020 r. grudzień 2020r. 21 540,00 kwiecień 2020 r. postępowanie w ZDW

* Uruchomienie procedury przetargowej lub zamówienia będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2020 w kwocie wystarczającej dla 

Uwaga: 

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania z 

zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedzi na pytaniai z tym związane przesunięcia terminów składania ofert, 

występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z uwagi na 

czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro = 4,2693 zł, progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - od 30.000 euro do 214.000 euro (usługi i dostawy) i do 5.350.000 euro 

(roboty budowlane) - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania 

zamówień publicznych.


