
L.p. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamóweienia Przewidywany tryb lub inna procedura 

udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość 

zamówienia (netto w PLN)

Przewidywany termin 

wszczęcia postepowania w 

ujęciu kwartalnym

1
Ochrona osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w 

Warszawie 

1200000,00

I     II

2
Ochrona i sprzątanie obiektów sportowych typu "Orlik" przy ul. Worobczuka oraz Sytej 123 w Warszawie.

325000,00

III

3 Świadczenie usługi ochrony budynków przy ul. Kolegiackiej 3, Radosnej 11 i Przyczółkowej 27 A
1500000,00

 III/IV

4 Sprzątanie pomieszczeń wraz z terenem przyległym do budynków 600000,00  III

5 Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i użytkowych 170000,00 II
6 Dystrybucja energii elektrycznej (postępowanie podzielone na części) usługa wolna ręka 825318,00 III/IV

7 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków (postępowanie podzielone na części) usługa wolna ręka 209335,00 III

8 Wypożyczenie, montaż i demontaż iluminacji świetlnej usługa przetarg nieograniczony 270000,00 III/IV

9 Dostawa gazu do obiektów zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów dostawa przetarg nieograniczony 130260,16 III

10
Konserwacja i utrzymanie wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i kalisteniki w okresie do 

30.XI.2020 r.
usługa przetarg nieograniczony

419567,34
I 

11 Projekt BP ,,Kraina zabawek" plac zabaw 99800,00 I    II

12 Realizacja projektu "Wilanów for kids" BP 2018 oraz montaż trampoliny 162092,27 I  II

 - Część II - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnacych przy drogach gminnych oraz na terenach będących we 

władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

300926,00

14 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych usługa licytacja elektroniczna 243902,44 II

15 Remont nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Gronowej robota budowlana przetarg nieograniczony 162601,63 II

Realizacja projektu „Tarasy wypoczynkowe wzdłuż ul. Klimczaka” 130081,30 III

Zakup koszy ulicznych 19512,19
II

Zakup i ustawienie koszy ulicznych na ul. Ostrej – realizacja BP 4891,06 II

Zakup i montaż obiektów małej architektury 4878,05 II

Zakup i montaż ławek w pasie drogowym ul. K. Kieślowskiego w ramach realizacji projektu do budżetu 

partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 pn.: Ławki na Kieślowskiego

9756,09
II

Ustawienie ławek i koszy w ramach projektu „Ławki i kosze na Branickiego” BP 2019 27642,28 II

17
Utrzymanie czystości i porządku na terenach m.st. Warszawy zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów 

w latach 2019-2021
usługa przetarg nieograniczony

1500093,00

III

17
Utrzymanie czystości i porządku na terenach m.st. Warszawy zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów 

w latach 2019-2021
usługa przetarg nieograniczony

910687,86

III

Realizacja projektu "Wilanów for kids" BP 2018 oraz montaż trampoliny
45000,00

III

Realizacja projektu "Spacerem ku Skarpie" BP 2019 150894,31 III

Realizacja projektu „Rosochaty Park” BP 2019 57154,47 III

13
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Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej na terenach m.st. Warszawy zarządzanych przez Urząd Dzielnicy 

Wilanów:                                                                                                                                                                                

- Część I - Pielęgnacja drzew posadzonych w 2017 i 2018 r.,                                                                                                                           

robota budowlana przetarg nieograniczony

usługa postępowanie na usługi społeczne 

98226,00

I licytacja elektronicznausługa

usługa przetarg nieograniczony

16 usługa przetarg nieograniczony

18

robota budowlana przetarg nieograniczony



Realizacja projektu „Tarasy wypoczynkowe wzdłuż ul. Klimczaka” 130081,30 III

Realizacja projektu "50 drzew na Zawadach" BP 2019 138888,89 IV

Realizacja projektu "Parkowe ulice 2.0 BP 2019" 220662,04 IV

Posadzenie drzew na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach nasadzeń zastępczych art. 4 pkt 8 z 6 a 27780,00 IV

20
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
robota budowlana przetarg nieograniczony

7235772,36
I

21 Remont dachu w Przedszkolu przy ul. Ledóchowskiej 8 robota budowlana przetarg nieograniczony 150000,00 II

22 Odwodnienie szatni w Przedszkolu przy ul. Gubinowskiej 28/30 215000,00 II

23 Odwodnienie szatni w Szkole Podstawowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 130000,00 II

24 Wykonanie iniekcji w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 3 robota budowlana przetarg nieograniczony 120000,00 III

25
Konserwacja i dokonywanie robót naprawczych oraz usuwanie awarii w budynkach użyteczności publicznej 

i budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów
usługa przetarg nieograniczony

170000,00
II

26 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/przebudowy/remontów dróg usługa przetarg nieograniczony 200000,00 I

27
Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów robota budowlana

przetarg nieograniczony
162601,63

I

28 Nadzór inwestorski na realizacją budowy budynku żłobka przy ul. Zdrowej w Dzielnicy usługa przetarg nieograniczony 121951,22 III

28 Nadzór inwestorski nad budową obiektów kubaturowych usługa przetarg nieograniczony 590000,00 II

Zakup i montaż fabrycznie nowych mebli 400000,00

Meble biurowe 60000,00

30
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawa. usługa
przetarg nieograniczony

350000,00
                           II/III

31 Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego. robota budowlana przetarg nieograniczony 650407,00 III

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na części dla zadania pn.:

Część I Remont drogi gminnej ul. Jabłonowskiego od ul. Lentza w kierunku północnym długość ok. 285mb. 

w Wilanowie

32520,00 III

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na części dla zadania pn.:

Część II Remont drogi gminnej ul. Kieślowskiego na odcinku od ronda z ul. Klimczaka do al. Wilanowskiej 

długość około 365mb. w Wilanowie
36585,00 III

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z podziałem na części dla zadania pn.:

Część III Remont drogi gminnej ul. Rotmistrzowskiej na odcinku od ul. Kosiarzy do ul. Obornickiej długości 

265mb

32520,00 III

Zapis ukończono na pozycji 32.

Podpis:

Zastępca Burmistrza 

Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy

              /-/

Bartosz Wiśniakowski

29 przetarg nieograniczony

robota budowlana przetarg nieograniczony

dostawa

18

19 usługa

32 usługa przetarg nieograniczony

II

robota budowlana przetarg nieograniczony

przetarg nieograniczony


