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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.01.2022 nr 2022/BZP 00036889/01/P)1  

 

Zamawiający: 

 
Nazwa: GMINA OLECKO Krajowy numer identyfikacyjny: 2 8471586073 

Adres: Plac Wolności 3 

Miejscowość: Olecko Kod pocztowy: 19-400 Kraj: Polska 

Adres strony internetowej: www.um.olecko.pl 

Adres poczty elektronicznej: um@um.olecko.pl Numer telefonu kontaktowego: 87 5202168 

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego 

 
 

 
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). 

http://www.um.olecko.pl/
mailto:um@um.olecko.pl


1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

 
 
 

Pozycja 

Planu 

 
 

 
Przedmiot zamówienia 

 

 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia4 

 

 
Orientacyjna wartość 

zamówienia5 

 

 
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania6 

 
 
 

Informacje dodatkowe7 

 

 
Informacja na temat 

aktualizacji8 

1 2 3 4 5 6 7 

   
1   .    R    O    B    O 

 
T    Y B   U    D    O    W    L 

 
A   N    E 

  

1.1.1 

Przebudowa i budowa odcinków 

dróg gminnych w Lesku 

 
Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

 
 
2 411 585,58 

 
 
III 

 

Charakter 

zamówienia:zamówienia 

klasyczne 

 

1.1.2 

 
Głęboka termomodernizacja 

obiektów oświatowych w Gminie 

Olecko w formule zaprojektuj i 

wybuduj wraz z uzyskaniem 

dofinansowania 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

 

8 294 648,14 

 

I 

 
Charakter 

zamówienia:zamówienia 

klasyczne 

 

1.1.3 

 
Zmniejszenie presji na gatunki i 

siedliska występujące na 

Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Jezior Oleckich 

poprzez budowę ścieżki 

rowerowej na trasie Olecko - 

Gordejki Małe 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

 

5 054 107,00 

 

III 

 
Charakter 

zamówienia:zamówienia 

klasyczne 

 

1.1.4 

Modernizacja i rozwój sieci 

oświetlenia ulicznego w Gminie 

Olecko 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

 
 

12 760657,51 

 
I 

 

 
 
Charakter 

zamówienia:zamówienia 

klasyczne 

 

1.1.5 

Przebudowa pomieszczeń w 
Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi „KRASNAL” w Olecku 

 

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

273 581,98  II  dodana pozycja 

1.1.6 

Budowa świetlicy wiejskiej w 

Możnych, Gmina Olecko (II etap). 

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

328 590,52 
 

II  dodana pozycja 



1.1.7 

Budowa drogi gminnej Nr 

141537N- ul. Słoneczna w Olecku 

dł. 0,360 km, oraz przebudowa 

drogi gminnej Nr 141538N- ul. 

Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z 

przebudową skrzyżowania DW 

655 (ul. Wojska Polskiego) od km 

50+160 do km 50+280”. 

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

1 511417,76 
 

II  dodana pozycja 

1.1.8 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 

Plewkach (etap II) 

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

104  329,35 III  dodana pozycja 

1.1.9 

Inteligentne przejścia dla pieszych 

– bezpieczna droga Twoja i 

Twoich bliskich 

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

190 192,47  III  dodana pozycja 

1.1.10 

Przebudowa i rozbudowa boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 4 w 

Olecku 

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

5 746 004 III  dodana pozycja 

1.1.11 

Budowa drogi gminnej NR 

141508N,ulicy Wojska Polskiego 

w Olecku(dworzec PKP i PKS) 

wraz z budową drogi gminnej na 

dz. o nr 1188/100oraz 1188/101 w 

obr. Olecko 0002 

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

4 186 478,34 IV  dodana pozycja 

1.1.12 

Budowa odcinków dróg gminnych 

w Lesku- odcinek drogi gminnej nr 

141040N od km 0+960 do km 

2+042 i nr 141054N od km 0+000 

do km 1+345 (Zakres „B” w 

formule „projektuj i buduj” o 

szacowanej długości 2,427 km) 

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

2 221 126,80  IV  dodana pozycja 

   
2   . 

 
D   O    S    T    A    W    Y 

   

1.2.1 Odtworzenie systemu radiowego na 

terenie Gminy Olecko 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

 

265 865,00 

 

01-02,2022 (I kwartał) 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

 

1.2.2 
Cyfrowa Gmina Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

535 540,00 01-03,2022 (I kwartał) Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

Przeprowadzono w 
procedurze unijnej 
 
Dostawa sprzętu wraz z 
oprogramowaniem oraz 
przeprowadzeniem 
szkoleń w celu 



podniesienia poziomu 
cyberbezpieczeństwa 
Gminy Olecko w 
ramach projektu 
grantowego „Cyfrowa 
Gmina” 

1.2.3 
Dostawa, instalacja i podłączenie 

agregatu prądotwórczego do 

zabezpieczenia zasilania 

awaryjnego budynku Urzędu 

Miejskiego w Olecku przy Placu 

Wolności 3. 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

208 130,08 IV  dodana pozycja 

   
3 

 
.   U    S    Ł    U    G    I 

   

 
 

Pozycja 

Planu 

 
 

 
Przedmiot zamówienia 

 

 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia4 

 

 
Orientacyjna wartość 

zamówienia5 

 

 
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania6 

 
 
 

Informacje dodatkowe7 

 

 
Informacja na temat 

aktualizacji8 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.3.1 

Świadczenie usługi transportowej 

w zakresie dowożenia uczniów 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Olecko z domu do szkoły i z 

powrotem wraz z zapewnieniem 

im opieki w czasie dowożenia w 

roku szkolnym 2022/2023 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

 

352323,70 

 

II 

 
 

dodana pozycja 

 
 

 
4 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy); 

2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy); 

3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy); 

4) partnerstwo innowacyjne; 

5) negocjacje bez ogłoszenia; 

6) zamówienie z wolnej ręki; 

7) konkurs; 

8) umowa ramowa. 

 
5 

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
6 

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
7 

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 

8 
Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 

 
 
 

 
Pozycja Planu 

 
 

 
Przedmiot zamówienia 

 

 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia9 

 

 
Orientacyjna wartość 

zamówienia10 

 

 
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11 

 
 
 

Informacje dodatkowe12 

 

 
Informacja na temat 

aktualizacji13 

1 2 3 4 5 6 7 

   
2   . 

 
D   O    S    T    A    W    Y 

   

2.2.1 

Dostawa sprzętu komputerowego 

w ramach projektu grantowego 

Granty PPGR – wsparcie dzieci i 

wnuków byłych pracowników 

PGR w rozwoju cyfrowym 

Przetarg nieograniczony 
1 473 207,12 III  dodana pozycja 

   
3 

 
.   U    S    Ł    U    G    I 

   

2.3.1 

Letnie i zimowe utrzymanie 

dróg zamiejscowych 

Przetarg nieograniczony 
 

2 301 751,14 

 

III 

 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

 

 
 

 
9 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) przetarg nieograniczony; 

2) przetarg ograniczony; 

3) negocjacje z ogłoszeniem; 

4) dialog konkurencyjny; 

5) partnerstwo innowacyjne; 

6) negocjacje bez ogłoszenia; 

7) zamówienie z wolnej ręki; 

8) konkurs; 

9) umowa ramowa; 

10) dynamiczny system zakupów. 

 
10 

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
11 

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
12 

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 

13 
Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 


