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Zamawiający: Gmina Mszczonów 

siedziba: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

tel. 46 858 28 20, faks 46 858 28 43 

adres internetowy: http://www.bip.mszczonow.pl e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień o orientacyjnej wartości powyżej 30 tys. euro,  

jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2018 roku 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia 

Orientacyjna / 
szacunkowa 

wartość zamówienia 
(tys. zł netto) 

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 

ujęciu kwartalnym 

1.  Przebudowa ul. Jeżynowej w Mszczonowie 
roboty 

budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
995 

postępowanie 
unieważnione 

2.  
Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi  
- I etap 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

1983 
postępowanie 
rozstrzygnięte 

3.  Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
330 

postępowanie 
rozstrzygnięte 

4.  

Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Mszczonów 
poprzez wykonanie nawierzchni warstwowej metodą powierzchniowego 
utrwalenia 
z dopuszczeniem składania następujących ofert częściowych: 
I. Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach 
II. Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo 
III. Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach 
IV. Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie 
V. Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie oraz w Grabcach Wręckich 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

część I: 53 
część II: 54 
część III: 50 

część IV: 117  
część V: 131   

postępowanie 
rozstrzygnięte 

5.  Przebudowa ul. Jeżynowej w Mszczonowie 
roboty 

budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
1105 

postępowanie 
unieważnione 

6.  
Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym przy ul. 
Jeżynowej w Mszczonowie 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

133 
postępowanie w 

toku 

7.  
Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki 
Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy 
Sosnowej 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

355 
postępowanie w 

toku 

8.  Przebudowa ul. Jeżynowej w Mszczonowie 
roboty 

budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
1205 

postępowanie w 
toku 

9.  
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji wybranych pomieszczeń na 
poziomie parteru oraz dwóch kurtyn powietrznych Ratusza w Mszczonowie 

dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
131 

postępowanie w 
toku 

10.  
Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce 
(nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

179 II kwartał 
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