
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 2

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 nr 2021/BZP 00000778/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 14.01.2021 nr 2021/BZP 00000778/01/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Krajowy numer identyfikacyjny:2 070019077

Adres: Lipnicka 26

Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.zgm.eu

Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu Numer telefonu kontaktowego: +48 33 499 06 00

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | samorządowy zakład budżetowy

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 nią jednostki 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).



1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
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1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

1.1.1

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w lokalach i budynkach stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała,
zarządzanych przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej

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

854 924,00 PLN I kwartał

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

1.1.2

Remonty lokali mieszkalnych -
pustostanów stanowiących zasób
Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych
przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

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

4 907 407,00 PLN na bieżąco

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
zamówienie będzie
ogłaszane sukcesywnie w
całym okresie roku 2021,
jednorazowo na kilka lokali
(od 6 do 10) w podziale na
części (2 lub 3)

1.1.3
Roboty budowlane lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.
Pocztowej 26 w Bielsku-Białej

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

228 684,00 PLN I kwartał

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



1.1.4

Roboty budowlane lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku przy
ul. Zdrojowej 4 w Bielsku-Białej

Roboty budowlane lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku przy
ul. Zdrojowej 4 w Bielsku-Białej

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

188901,00 PLN

188 901,00 PLN

I kwartał

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

zmiana pozycji

1.1.5
Modernizacja budynku przy ul. 11
Listopada 3 w Bielsku-Białej

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

437 014,00 PLN I kwartał

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

1.1.6
Modernizacja budynku przy ul. 11
Listopada 74 w Bielsku-Białej

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

599 057,00 PLN I kwartał

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

1.1.7

Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul.
Władysława Orkana 10a / ul. Nad
Niprem 10 w Bielsku-Białej

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

557 922,00 PLN I kwartał

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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1.1.8

Wykonanie gazowych etażowych
instalacji centralnego ogrzewania w
lokalach mieszkalnych stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała

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

1 853 816,14 PLN na bieżąco

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
zamówienie będzie
ogłaszane sukcesywnie w
całym okresie roku 2021,
jednorazowo na kilka lokali
(od 5 do 10) w podziale na
części (2 lub 3)

1.1.9

Podłączenie budynków stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała do
miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z
wykonaniem w lokalach instalacji
centralnego ogrzewania

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

5 310 748,00 PLN na bieżąco

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
zamówienie będzie
ogłaszane sukcesywnie w
całym okresie roku 2021,
każdorazowo na jeden
budynek

3    .    U    S    Ł    U    G    I
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1.3.1

Świadczenie usług konserwacji,
drobnych napraw i usuwania awarii
dekarskich w budynkach
stanowiących zasób Gminy Bielsko-
Biała

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

459 409,00 PLN IV kwartał

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

1.3.2

Świadczenie usług konserwacji
drobnych naprawa i awarii instalacji
elektrycznych w lokalach i budynkach
stanowiących zasób Gminy Bielsko-
Biała

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

474 992,00 PLN IV kwartał

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

1.3.3

Świadczenie usług konserwacji,
drobnych napraw i awarii
ogólnobudowlanych w lokalach i
budynkach stanowiących zasób
Gminy Bielsko-Biała

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

867 364,00 PLN IV kwartał

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

1.3.4

Świadczenie usług konserwacji,
drobnych napraw i usuwania awarii
instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i gazowych,
w lokalach i budynkach stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała

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

627 997,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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1.3.5

Usługi kominiarskie w lokalach i
budynkach stanowiących zasób
Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych
przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

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

219 552,00 PLN IV kwartał

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

1.3.6
Ubezpieczenie majątkowe i
odpowiedzialności cywilnej Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej

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

380 000,00 PLN Czerwiec

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

1.3.7

Odbiór i wywóz na składowisko lub
do zakładu utylizacji odpadów
wielkogabarytowych odbieranych
akcyjnie z nieruchomości
stanowiących zasób Gminy Bielsko-
Biała

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

222 222,22 PLN Listopad

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

1.3.8

Świadczenie usług w zakresie
zimowego utrzymania dróg, schodów
oraz dojść i dojazdów do śmietników i
parkingów w obrębie nieruchomości
stanowiących zasób Gminy Bielsko-
Biała

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

165 740,74 PLN sierpień

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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1.3.9

Świadczenie usług w zakresie
przycinki żywopłotów i krzewów,
koszenia trawników oraz
interwencyjnego karczowania terenów
znajdujących się na
nieruchomościach stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała

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

175 925,93 PLN Luty – marzec

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

1.3.10

Świadczenie usług w zakresie
usuwania sopli i śniegu z dachów na
nieruchomościach stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała

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

143 518,52 PLN Sierpień

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

1.3.11

Pielęgnacja, wycinka drzew oraz
przerośniętych krzewów, samosiejek i
małych drzewek na
nieruchomościach stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała

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

137 997,90 PLN styczeń

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

1.3.12

Pielęgnacja, wycinka drzew oraz
przerośniętych krzewów, samosiejek i
małych drzewek na
nieruchomościach stanowiących
zasób Gminy Bielsko-Biała

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

148 148,15 PLN Listopad

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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1.3.13
Świadczenie usług pocztowych na
rzecz Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej

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

175 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): TAK
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
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3    .    U    S    Ł    U    G    I

2.3.1

Świadczenie usług sprzątania
nieruchomości oraz terenów
zewnętrznych stanowiących zasób
Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych
przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

1 913 043,48 PLN Lipiec – sierpień

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

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak
………………………………………….

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


