
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 
 

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU  

Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE WPROWADZENIA  

PLANU POSTĘPOWAŃ 

 
 

§ 1 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zgodnie z art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) przedstawia plan 

postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku. 

 

§ 2 

 

Plan postępowań o którym mowa w § 1 z stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 rok  

Lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane, 

dostawy, usługi) 

Przewidywany tryb lub 

inna procedura 

udzielenia zamówienia 

Orientacyjna 

wartość zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia 

postępowania w 

ujęciu kwartalnym 

1 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C  

Szarlej -Karczyn - Dulsk na odcinku Dziennice - Góra - 

Witowy, krzyżującej się z droga wojewódzką 252” 

roboty budowlane przetarg nieograniczony 5.500.000,00 I kwartał 

2 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C  

Lipie-Modliborzyce od m. Gąski do m. Modliborzyce” 
roboty budowlane przetarg nieograniczony 4.600.000,00 I kwartał 

3 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C 

 Krężoły -Tuczno 
roboty budowlane przetarg nieograniczony 3.500.000,00 I kwartał 

4 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko - 

Kołodziejewo - Trląg – I etap 
roboty budowlane przetarg nieograniczony 3.750.000,00  I kwartał 

5 Remonty masą, emulsją i grysem roboty budowlane 

przetarg nieograniczony 

lub na podst. artykułu 4 

punkt 8 ustawy PZP 

150.000,00 I kwartał 

6 

„Przebudowa mostu drogowego w m. Janikowo  

w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin - Kościelec -

Janikowo do drogi 255” 

roboty budowlane 
przetarg nieograniczony 

 
3.400.000,00 II kwartał 

7 Przełomy roboty budowlane 
przetarg nieograniczony 

 
400.000,00 II kwartał 

8 Remonty odcinków dróg powiatowych roboty budowlane przetarg nieograniczony 2.300.000,00 

I, II, III, IV 

(zamówienia udzielane 

w częściach) 

9 Oznakowanie poziome  roboty budowlane 

przetarg nieograniczony 

lub na podst. artykułu 4 

punkt 8 ustawy PZP 

150.000,00 II kwartał  

10 Zimowe utrzymanie dróg usługa przetarg nieograniczony 800.000,00 III kwartał 

11 Zakup ropy napędowej dostawa przetarg nieograniczony 500.000,00 IV kwartał 

 


