
 Plan zamówień publicznych na 2017

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj
zamówienia

-dostawa 

- usługa 

– robota
budowlana 

Przewidywany
tryb lub inna

procedura
udzielenia

zamówienia 

Przewidywan
y termin

wszczęcia
postępowani

a           

Orientacyjna wartość
zamówienia 

(netto)

Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy

1. Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących naliczania opłat 
adiacenckich 

Usługa przetarg marzec 27 900,00 zł 

2. Sporządzenie operatów szacunkowych  w celu wyliczenia opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności

Usługa przetarg maj 11 000,00 zł 

3. Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących  sprzedaży, 
nabywania i zamiany nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

Usługa przetarg styczeń 36 750,00 zł 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

1. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez pana Piotra  Adamkowicza 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

maj/czerwi
ec

8 100,00 zł.
(brutto)

2. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoho-
lowych przez panią Grażynę Cieślik 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 500,00 zł
(brutto)

3. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Elżbietę Brukman 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 500,00 zł
(brutto)

4. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Jolantę  Głowacką 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 500,00 zł
(brutto)

5. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez pana Jarosława  Kamińskiego

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 7 050,00 zł
(brutto)



6. realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Annę  Matuszewską

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 500,00 zł
(brutto)

7. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Małgorzatę Paćkowską 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 530,00 zł
(brutto)

8. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Marię Pardykę 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 17 895,00 zł
(brutto)

9. Realizacja zadań Miejskiej  Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Wandę Sosnowską 

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 500,00 zł
(brutto)

10. Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przez panią Iwonę Szkopek

Usługa zamówienie 
z wolnej ręki

styczeń 13 500,00 zł
(brutto)

11. Zorganizowanie  wypoczynku letniego  w formie  kolonii  z  programem
profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka

Usługa Przetarg
nieograniczony

II kwartał 150 000,00 zł
(brutto)

12. Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z progra-
mem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka

Usługa Przetarg
nieograniczony

IV kwartał 50 000,00 zł
(brutto)

Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska

1 Utrzymanie i prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt Usługa Zamówienie z
wolnej ręki

IV kwartał
2017 r.

1.085.185,19 zł 

2 Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z 
kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz do aktualizacji 
Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz opracowaniem 
Prognozy oddziaływania na środowisko

Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

368.000,00 zł 

3 Obsadzanie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie Miasta
Płocka kwiatami jednorocznymi, bylinami i trawami ozdobnymi oraz ich 
kompleksowa pielęgnacja w 2016 roku

Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

212.962,96 zł 

4 Zakup i posadzenie drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich na 
istniejących terenach zieleni, w parkach i na skwerach miasta Płocka w 
2017 roku wraz z trzyletnią  kompleksową pielęgnacją w latach 

Dostawa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

394.444,44 zł 



następnych

5 Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka Usługa Przetarg
nieograniczony

III kwartał
2017

509.259,26 zł 

6 Wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Miasto 
Płock 

Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

18.518,52 zł 

7 Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu 
Gminy Miasto Płock na działkach stanowiących własność prywatną osób
fizycznych i prywatnych 

Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

27.777,78 zł 

Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Gospodarowania Odpadami

1  Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu miasta Płocka – sektor
I, II, III, IV

Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017 r.

12.996.773,48 zł 

Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Spraw Komunalnych 

1 Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz 
konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I.

Usługa Przetarg
nieograniczony

III kwartał
2017

2.480.000,00 zł 

2 Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz 
konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II.

Usługa Przetarg
nieograniczony

III kwartał

2017

2.310.000,00 zł 

3 Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz 
konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV.

Usługa Przetarg
nieograniczony

III kwartał

2017

2.420.000,00 zł 

4 Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej Usługa Przetarg
nieograniczony

III kwartał

2017

742.000,00 zł 



5 Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej w okresie od  
01.05.2017 do 31.12.2018 r.

Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

660.000,00 zł 

6 Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników w roku 2017 Usługa Przetarg
nieograniczony

I kwartał
2017

200.000,00 zł 

7 Konserwacja rowów wodno - ściekowych w okresie od  01.10.2017 do 
30.06.2019 r.

Usługa Przetarg
nieograniczony

III kwartał
2017

360.000,00 zł 

Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych

1 Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Styczeń 641.161,42 zł

2 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Styczeń 

3 Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - 
budżet obywatelski  

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Luty  160.000,00 zł

4 Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy 
nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu 

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Luty 586.507,00 zl 

5 Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Luty 140.416,26 zł

6 Budowa parkingu przy ulicy Piaska Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Luty 1.500.000,00 zł

7 Przebudowa alei A.Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych
do alei oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień:
1. Plac Dąbrowskiego
2. Al. Roguckiego

1) Robota 
budowlana
2) Robota 
budowlana

1) Przetarg 
nieograniczony
2) Przetarg 
nieograniczony

1) Złożono
wniosek 
27 grudnia
2016 r.
2) Luty 

1) 443.365,31 zł
2) 4.434.683,47 zł



8 Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski Robota 
budowlana

Przetarg 
nieograniczony

Marzec  150.733,33 zł

9 Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy 
Łukasiewicza 

(W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest 
przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie oraz 
sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji 
stadionu im. Kazimierza Górskiego.)

1) Robota 
budowlana

2) usługa

1) Przetarg 
nieograniczony 

2) Przetarg 
nieograniczony

1) 
Ogłoszono 
na BIP 7-
12-2016, 
otwarcie 
nastąpiło 
29-12-
2016 r. 
-trwa 
wybór 
wykonawc
y

2) Marzec 

1) 1.918.699,19 zł

2) 1.500.000,00 zł

10 Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z 
zagospodarowaniem 

(W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest 
rozpoczęcie realizacji zadania związanego z wykonaniem ciągów 
komunikacyjnych i miejsc postojowych dla parkingu zlokalizowanego 
pomiędzy ulicami Kobylińskiego i Bartniczą)

Robota 
budowlana

Przetarg 
nieograniczony

Kwiecień 162.601,62 zł

11 Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa 
systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie 
odwodnienia części terenu Parku Północnego 

Robota 
budowlana

Przetarg 
nieograniczony

Kwiecień 290.000,00 zł

12 Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski Robota 
budowlana

przetarg 
nieograniczony

Czerwiec 200.000,00 zł

13 Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5 Robota 
budowlana

Przetarg 
nieograniczony 

Lipiec 650.000,00 zł 

14 Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski Robota Przetarg Lipiec/ 160.000,00 zł



budowlana nieograniczony sierpień 

15 Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju 
systemu zrównoważonej mobilności miejskiej

(W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest 
rozbudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym wraz z ciągami 
komunikacyjnymi oraz budowa nowego ciągu drogowego będącego 
przedłużeniem ulicy Czwartaków, a także opracowanie dokumentacji 
pętli autobusowej przy nowej ulicy.)

1) Robota 
budowlana - 
parking przy 
Cmentarzu 
Komunalnym
2) Robota 
budowlana – 
ulica 
Czwartaków – 
rondo
3) Usługa -  
projekt pętli 
autobusowej

1) Przetarg 
nieograniczony

2) przetarg 
nieograniczony

3) przetarg 
nieograniczony

1) II 
kwartał

2) II 
kwartał

3) II 
kwartał 

1)  2.076.095 zł
2) 9.540.000,00 zł

3) 75.000,00 zł

Wydział Inwestycji i Remontów, Referat Remontów

1 Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 18- parter 
budynek A i B

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

styczeń 200.000,00 zł 

2 Wymiana instalacji wentylacji w bloku żywieniowym w Miejskim 
Przedszkolu Nr 37

Robota 
budowlana

Przetarg
nieograniczony luty

180.000,00 zł 

3 Remont holu na II piętrze oraz remont podłóg w klasach i bibliotece w 
Gimnazjum Nr 6

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

marzec 160.000,00 zl 

4 Modernizacja segmentu „D”, kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół 
Technicznych przy ul. Norbertańskiej 11

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

kwiecień 1.700.000,00 zł 

5 Remont łazienek w segmencie D oraz salach lekcyjnych instalacji wod-
kan w Szkole Podstawowej Nr 23

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

kwiecień 210.000,00 zł 

6 Odnowienie powłok malarskich pylonów- etap II- Amfiteatr Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

Kwiecień 140.000,00 zł 

7 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 Robota Przetarg maj 940.000,00 zł 



budowlana nieograniczony

8 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

maj 390.000,00 zł 

9 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

maj 900.000,00 zł 

10 Remont-wymiana podłóg w korytarzach i salach lekcyjnych segment C 
w Szkole Podstawowej Nr 23

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

maj 196.000,00 zł 

11 Wymiana przyłączy i instalacji wod-kan w Zespole Szkół Budowlanych 
Nr 1

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

maj 160.000,00 zł 

Wydział Promocji i Informacji

1. Promocja miasta  Płocka podczas meczów piłki nożnej odbywających
się na stadionie im. K. Górskiego w Płocku oraz promocja miasta przez
zawodników Wisły Płock w 2017r.

Usługa zamówienie
z wolnej

ręki

styczeń 550 000,00 zł

2. Promocja miasta Płocka podczas meczów piłki ręcznej odbywających się
w Centrum Widowiskowo- Sportowym Orlen Arena oraz promocja przez
zawodników Orlen Wisły Płock w 2017r.

Usługa zamówienie
z wolnej

ręki

styczeń 406 000,00 zł

3. Druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Płocka Usługa przetarg
nieograniczony

luty 130 000,00 zł

4. Promocja miasta Płocka podczas zawodów Drift Masters, odbywających
się w Płocku

Usługa zamówienie
z wolnej

ręki

kwiecień/m
aj

243 000,00 zł

Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej 



1 Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2017
r. do 28.02.2018 r.

Usługa Zapytanie o
cenę / przetarg
nieograniczony

styczeń

750 000,00 zł 

2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych na 2018 r. Dostawa Przetarg
nieograniczony

IV kwartał 61 000,00 zł 

Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich

1 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Sprawność - 
kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST 
z regionu płockiego i gostynińskiego”

Usługa Przetarg 
nieograniczony

Luty 2017 130 000,00 zł 

Wydział Organizacyjny Oddział Organizacji Pracy

1. Serwis Systemu Mdok i mPortal- Realizacja projektu Płocka Platforma 
Teleinformatyczna "e-Urząd"

Usługa z wolnej ręki IV kwartał
2017

216 000,00 zł

Wydział Organizacyjny Oddział Organizacji Pracy

1. Dostawa sprzętu, akcesoriów oraz oprogramowania

Przedmiot zamówienia: Modernizacja infrastruktury informatycznej na 
potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów (MDOK), zakup nowych 
urządzeń (serwery, macierze, urządzenia sieciowe)

Dostawa Przetarg I - II
kwartał
2017

447.154,47 zł 

2 Modernizacja infrastruktury informatycznej na potrzeby elektronicznego
obiegu dokumentów (MDOK), zakup nowych urządzeń (serwery, 
macierze, urządzenia sieciowe)

Dostawa Przetarg I - II
kwartał
2017

406.504,07 zł 

Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Oddział Komunikacji

1 Zadanie:

a/ 01/WSAII/P- obsługa spraw

Dostawy i
usługi

 zamówienie z
wolnej ręki 

01.09.201
7

3 043 554,24 zł 



związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- produkcja praw jazdy, usługa powiadamiania SMS

b/ 02/WSAII/P- obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów:

-  produkcja  druków  do  rejestracji  pojazdów,  usługa  powiadamiania
SMS, świadczenie serwisu sprzętowego

c/  03/WSAII/P-  nadzór  nad  funkcjonowaniem  i  prowadzeniem
dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców:

- obsługa aplikacji „Portal Starosty”

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 

Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy
Miasto  –  Płock  mających  doprowadzić  do  wyboru  oraz  pozyskania
partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania
kompleksowej  modernizacji  energetycznej  około  40  obiektów
użyteczności  publicznej  Gminy  Miasta  Płock  w  formule  partnerstwa
publiczno – prywatnego lub koncesji na roboty budowlane. 

Usługa przetarg I kwartał
2017 

250 000,00 zł 

Wydział Skarbu i Budżetu

1 Zastępstwo procesowe Gminy – Miasto Płock w sprawach związanych z 
dochodzeniem nieprzedawnionych kwot dotacji celowych z budżetu 
Państwa w wysokości nieprzekraczającej nakładów koniecznych na 
wykonanie zadań zleconych Miastu z zakresu administracji oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami

Usługa Zamówienie z
wolnej ręki 

I kwartał
2017 roku

30.000.000 zł.

WYDZIAŁ GEODEZJI 

        Zadanie 01/WGDIII/P  –  Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa

1 Sporządzenie ok. 40 operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu 
Państwa.

Usługa przetarg
nieograniczony

I kwartał 15 000,00 zł 



2 Sporządzenie ok. 15 operatów szacunkowych (dla 54 działek) 
nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

Usługa przetarg
nieograniczony

II kwartał 16 200,00 zł 

       Zadanie 01/WGD II /G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie  podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,     
       komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów  oraz numeracji porządkowej  nieruchomości 

1. Sporządzenie ok. 65 operatów szacunkowych nieruchomości  
przejętych i wydzielonych pod drogi publiczne. 

Usługa  przetarg
nieograniczony 

Sukcesywnie  22 750,00 zł 

        Zadanie 01/WGD V/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. Utworzenie powiatowej bazy BDOT 500 oraz GESUT dla m. Płocka  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Usługa  przetarg
nieograniczony 

  I kwartał  399 000,00 zł 

Biuro Inwestycji Strategicznych

1 Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku do węzła 
Bielska do węzła Długa
w ramach zadania inwestycyjnego nr 02/BIS/I/P pn. Wzrost 
konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez 
zrównoważony rozwój i sprawny transport

Robota
budowlana

przetarg
nieograniczony 

01.2017.r 74 700 000,00 zł 

2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową trasy północno 
zachodniej miasta Płocka na odcinku do węzła Bielska do węzła Długa
w ramach zadania inwestycyjnego nr 02/BIS/I/P pn. Wzrost 
konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez 
zrównoważony rozwój i sprawny transport

Usługa przetarg
nieograniczony 

01.2017.r 170 000,00 zł 

3 Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową trasy północno-zachodniej 
miasta Płocka na odcinku do węzła Bielska do węzła Długa
w ramach zadania inwestycyjnego nr 02/BIS/I/P pn. Wzrost 
konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez 
zrównoważony rozwój i sprawny transport

Usługa przetarg
nieograniczony 

01.2017.r 280 000,00 zł 

4 Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizacją trasy 
północno-zachodniej miasta
Płocka na odcinku do węzła Bielska do węzła Długa
w ramach zadania inwestycyjnego nr 02/BIS/I/P pn. Wzrost 
konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez 

Usługa 
przetarg

nieograniczony 
01.2017.r 390 000,00 zł 



zrównoważony rozwój i sprawny transport

5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ramach zadania inwestycyjnego 03/BIS/I/G pn Przebudowa systemu 
odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica

Usługa przetarg
nieograniczony 

04.2017.r 200 000, 00 zł 

6 Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z 
infrastrukturą techniczną Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do zalewu 
„Sobótka” wraz z budową Portu jachtowego
W ramach zadania inwestycyjnego 02/BIS/I/G Rewitalizacja społeczno-
gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka 

Robota
budowlana

przetarg
nieograniczony 

02.2017.r 29 200 000,00 zł 

7 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zagospodarowanie 
terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną 
Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do zalewu „Sobótka” wraz z budową
Portu jachtowego
W ramach zadania inwestycyjnego 02/BIS/I/G Rewitalizacja społeczno-
gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka 

Usługa przetarg
nieograniczony 

02.2017.r 600 000,00 zł 

8 Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowtych 
realizowanych w ramach zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża 
Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną Etap I – odcinek od ulicy 
Mostowej do zalewu „Sobótka” wraz z budową Portu jachtowego
W ramach zadania inwestycyjnego 02/BIS/I/G Rewitalizacja społeczno-
gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka 

Usługa przetarg
nieograniczony 

02.2017.r 50 000,00 zł 

9 Budowa nowego odcinka ulicy Przemysłowej od trasy północno-
zachodniej do połączenia z drogą powiatową nr 5205W
w ramach zadania inwestycyjnego nr 01/BIS/I/P pn.  "Rozbudowa ulicy
Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędna 
infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych  na 
osiedlach : Łukasiewicza i Trzepowo

Usługa przetarg
nieograniczony 

IV kwartał
2017 r

12 000 000,00 zł

10 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową nowego odcinka ulicy 
Przemysłowej od trasy północno-zachodniej do połączenia z drogą 
powiatową nr 5205W
w ramach zadania inwestycyjnego nr 01/BIS/I/P pn.  "Rozbudowa ulicy
Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędna 
infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych  na 
osiedlach : Łukasiewicza i Trzepowo

Robota
budowlana

przetarg
nieograniczony 

IV kwartał
2017 r

200 000,00 zł 

11 Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z budową nowego odcinka
ulicy Przemysłowej od trasy północno-zachodniej do połączenia z drogą 

Usługa przetarg 02.2017.r 100 000, 00 zł 



powiatową nr 5205W
w ramach zadania inwestycyjnego nr 01/BIS/I/P pn.  "Rozbudowa ulicy
Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędna 
infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych  na 
osiedlach : Łukasiewicza i Trzepowo 

nieograniczony 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Najem,zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i 
uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka 
składającego się z 20 punktów kamerowych z kamerami 
szybkoobrotowymi  (PTZ) i niezbędnego wyposażenia siedzib Centrum 
Monitoringu Wizyjnego (pl. Stary Rynek 1, al. Armii Krajowej  62). 
Zadanie: 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Dostawa przetarg
nieograniczony

 I kwartał
2017 roku

981 300,81 zł


