
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajqcy przedstawia

plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. (plan postępowań obejmuje postępowania prowadzone

na podstawie przepisów Ustawy PZP z wylqczeniem postępowań prowadzonych przez COAR na rzecz Zamawiajqcego)

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Przewidywany tryb Orientacyjna wartość Przewidywany termin Uwagi
zamówienia lub inna procedura zamówienia w PLN wszczęcia

(roboty udzielenia (kwoty brutto) postępowania
budowlane, zamówienia w ujęciu kwartalnym

dostawy,_usługi)

Modernizacja dróg
pożarowych

i zagospodarowanie terenu

wokół
budynków ŚUW oraz roboty przetarg

2 365 743,00
wykonanie zbiornika zapasu budowlane nieograniczony
wody do zasilania instalacji

przeciwpożarowej
wbudynkuA

Sukcesywne świadczenie
usług cateringowych dla przetarg podział zamówienia2 usługi . 275 5 15,00 IŚwiętokrzyskiego Urzędu nieograniczony na częsci

Wojewódzkiego_w_Kielcach
Zakup materiałów

przetarg
3 eksploatacyjnych dostawy . . 365 658,00

nieograniczony
do_urządzeń_biurowych

Dostawa materiałów
promocyjnych dla przetarg podział zamówienia4 dostawy . 135 905,00 I

Świętokrzyskiego Urzędu nieograniczony na częsci
Wojewódzkiego

Publikacja
ogłoszeń w prasie

usługi
przetarg

190 000,00
podział zamówienia

w 2018 r. nieograniczony na części

:1.



Zakup mebli dla
przetarg podział zamówienia

6 Świętokrzyskiego Urzędu dostawy 410 734,90 li
nieograniczony na częsci

Wojewódzkiego w Kielcach
Świadczenie usług utrzymania

termin wykonania
czystości i wykonanie prac

przetarg przedmiotu
7 porządkowych na potrzeby usługi 983 360,00 II

nieograniczony zamowienia:
Świętokrzyskiego Urzędu

rok 2019/2020
Wojewódzkiego_w_Kielcach

Świadczenie usług termin wykonania
pocztowych dla zamówienie na przedmiotu

8 usługi 880 000,00 II
Świętokrzyskiego Urzędu usługi społeczne zamówienia:

Wojewódzkiego w Kielcach rok 2018/2019
Konserwacja i serwis

systemów alarmu pożaru
(SAP), dźwiękowych

systemów ostrzegania (DSO),
systemów zapobiegania

termin wykonania
zadymianiu (SZZ), systemu

przetarg przedmiotu
9 oświetlenia ewakuacyjnego usługi 210 000,00 III

nieograniczony zamowienia:
(SOA), głównych wyłączników

rok 2019prądu oraz drzwi p.poż.
w obiektach Świętokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach przy al. IX Wieków

Kielc_3
Świadczenie autorskiego

serwisu i bieżącej konserwacji termin wykonania

10
systemów: TBD-FK „Finanse

usługi
zamówienie z wolnej

160 000,00 III
przedmiotu

i Księgowość”, TBD-MK ręki zamówienia:
„Mandaty Karne”, i-SEM rok 2019

„Internetowy_System

2



Powyższy plan może ulec zmianom ze względu na powstałe oszczędności poprzetargowe, zmiany w bieżących potrzebach Zamawiającego lub w wyniku
innych nieprzewidzianych okoliczności. Wówczas Zamawiajacy będzie aktualizował przedmiotowy Plan.

Ewidencji Mandatów”,
TBD-AZ „Archiwum
Zakładowe”, e-CRU

„Elektroniczny Centralny
Rejestr Umów”, TBD-ST

„Środki Trwałe” oraz TBD-ZT
„Magazyn zapotrzebowania

Technicznego”

(m iejsc ;Ć, data)
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