
UCHWAŁA NR 1149/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 18 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i 2275) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1128/2021 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ulega 
zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu -Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz



Załącznik do Uchwały nr 1149/2021

Plan zamówień publicznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r.
dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja 
planu Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb 
albo procedura 

udzielenia 
zamówienia (1)

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia (z)

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania (3)

Informacje dodatkowe
(4)

Informacja na temat 
aktualizacji (s)

1 2 3 4 5 6 7

1. Roboty budowlane

1.1.1

"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach"

Zamówienie udzielane 
jest w trybie 
podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 
1 ustawy.

176 422,76 ii kwartał 2021 r.

Zamówienie jest odpowiednie 
dla MŚP:TAK Zamówienie 
strategiczne (zielone, społeczne. 
Innowacyjne): NIE Zamówienie 
zastrzeżone: NIE Charakter 
zamówienia: zamówienie 
klasyczne Informacje 
dodatkowe: Planowane środki 
do pozyskania ze środków 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego

1.1.2

2. Dostawy
1.2.1
1.2.2

3. Usługi
1.3.1
1.3.2
.....

1 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

a) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy pzp);

b) tryb podstawowy - negocjacje fakulatatywne (art. 275 pkt 2 ustawy pzp);

c) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy pzp);

d) partnerstwo innowacyjne;

e) negocjacje bez ogłoszenia;

f) zamówienie z wolnej ręki;

g) konkurs;

h) umowa ramowa.

2. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

3. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

Ą' Zamawiący może zamieścić inne dodatkowe Informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających 
aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

5. Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Sporządzi! (imię i nazwisko):....................................................................

Data i podpis:



Załącznik
do uchwały Nr 1149/2021
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 18 lutego 2021 roku

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 nr 2021/BZP 00006461/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 10.02.2021 nr 2021/BZP 00006461/01/P)* 1

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka 
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez niąjednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

Zamawiający:

Nazwa: POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI Krajowy numer identyfikacyjny:2 7251838572

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3

Miejscowość: Łódź Kod pocztowy: 90-113 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: bip.lodzkiwschodni.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodzkiwschodni.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 42 205 03 07

Rodzaj zamawiającego:3 4 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

bip.lodzkiwschodni.pl
mailto:zamowienia@lodzkiwschodni.pl


1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja 
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość 

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11 Informacje dodatkowe12
Informacja na temat 

aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

1 . R O B C) T Y BUDÓW LANE

1.1.1
„Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i 
Dolnej w Bukowcu)”

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

565 000,00 PLN I kwartał 2021

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne

1.1.2
"Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2926E od DW nr 714 
w kierunku Pałczewa"

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

400 000,00 PLN II kwartał 2021

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne

1.1.3
"Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr2912E w kierunku 
Romanowa"

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

400 000,00 PLN II kwartał 2021

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne



Pozycja 
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość 

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11 Informacje dodatkowe12
Informacja na temat 

aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

1.1.4
"Nakładka bitumiczna na drodze 
powiatowej nr2927E Pałczew- 
Wardzyn"

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

212 500,00 PLN III kwartał 2021 r.

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
Informacje dodatkowe: 
Planowane środki do 
pozyskania z FOGR

1.1.5

"Wykonanie chodnika w drodze 
powiatowej nr 1150E od granicy m. 
Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 
1186E"

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

324 000,00 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne

1.1.6
"Nakładka na drodze powiatowej nr 
2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie 
od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

560 000,00 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
Informacje dodatkowe: 
Zadanie współfinansowane 
ze środków RFIL i Gminę 
Tuszyn



Pozycja 
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Orientacyjna wartość 

zamówienia'10
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11 Informacje dodatkowe12
Informacja na temat 

aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

1.1.7

"Przebudowa pawilonu 
administracyjno-biurowego z 
przeznaczeniem na Warsztat 
Terapii Zajęciowej" - etap II

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

1 455 000,00 PLN I kwartał 2021 r.

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MSP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
Informacje dodatkowe: 
Zadanie współfinansowane 
ze środków RFIL

1.1.8 "Modernizacja boiska przy Zespole 
Szkół nr 2 w Koluszkach"

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy

176 422,76 PLN II kwartał 2021 r.

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
Informacje dodatkowe: 
Planowane środki do 
pozyskania ze środków 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego

dodana pozycja

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art, 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
8 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Orientacyjna wartość 

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11
Informacje dodatkowe12

Informacja na temat 
aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne:
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.

19 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 

Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.


