
L.p Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia 

(Dostawa, Usługa, Robota 

budowlana)

Orientacyjna wartość zamówienia 

(netto) w zł.
 tryb udzielenia zamówienia

Przewidywany termin 

wszczęcia
Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1

Dozór i ochrona osób i mienia 

budynku przy ul. 3 Maja 16 w 

Płocku

Usługa 105 729,30
postępowanie na podstawie 

art. 138o Pzp
I kwartał

Okres obowiązywania umowy od 

01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

2

Dozór i ochrona mienia budynku 

przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku
Usługa 137 896,00

postępowanie na podstawie 

art. 138o  Pzp
I kwartał

Okres obowiązywania umowy od 

01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

3

„Wykonanie okresowych kontroli 

polegających na sprawdzeniu 

stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania instalacji 

elektrycznych oraz ochrony 

odgromowej w budynkach i 

lokalach będących  własnością 

Gminy Miasto Płock 

reprezentowanej przez Zarząd 

Budynków Komunalnych w Płocku 

w imieniu, którego  jako 

Administrator działa Miejski Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej – TBS 

sp. z o.o. w Płocku  zgodnie z 

wymogami art. 62 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118, ze zmianami).

Usługa 114 272,55

postępowanie w trybie 

"Wyboru oferty"   (Wartość 

zamówienia nie przekracza 

kwoty wskazanej w art.4 pkt 

8)                                         

ustawy Prawo zamówień 

publicznych

IIIkwartał 2017 rok    

Korekta planowanych postępowań w imieniu i na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku



4

Wykonanie robót 

konserwacyjnych, drobnych 

napraw i usuwania awarii w 

zakresie robót 

ogólnobudowlanych, sanitarnych i 

elektrycznych oraz stanowienia 

pogotowia lokatorskiego w 

budynkach mieszkalnych i 

użytkowych stanowiących 

własność Gminy Miasto Płock oraz 

w lokalach mieszkalnych i 

użytkowych będących własnością 

Gminy Miasto Płock

Usługa 282 500,00 przetarg nieograniczony IV kwartał
Okres obowiązywania umowy  od 

01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.

5

Dostawa (zakup i dostarczenie) 

biomasy (peletu drzewnego) 

przeznaczonego do zasilania 

dwóch kotłowni pracujących na 

rzecz budynków gminnych 

położonych przy ul. Zielonej 40 i 

Popłacińskiej 42 w Płocku, wraz z 

prowadzeniem konserwacji 

kotłowni

Dostawa 1 381 500,00 przetarg nieograniczony IV kwartał
Okres obowiązywania umowy od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6

Dozór i ochrona mienia budynków 

przy ul. Otolińskiej 23 i 3 Maja 16 

w Płocku

Usługa 236 600,00
postępowanie na podstawie 

art. 138o  Pzp
IV kwartał

Okres obowiązywania umowy od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dotyczy 

budynku przy ul. Otolińskiej 23                                                                        

Okres obowiązywania umowy od 

01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dotyczy 

budynku przy ul. 3 Maja 16


