
L.p. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamóweienia Przewidywany tryb lub inna 

procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość 

zamówienia (netto w PLN)

Orientacyjna wartość 

zamówień powtórzonych 

lub opcji (netto w PLN)

Łączna orientacyjna 

wartość zamówienia 

(netto PLN)

Przewidywany termin 

wszczęcia postepowania w 

ujęciu kwartalnym

Utrzymanie zieleni na terenach  Dzielnicy Wilanów przetarg nieograniczony 1369389.00 273000.00 1642389.00 I

Pielegnacja drzew posadzonych w latach 2017 - 2019
zapytanie ofertowe 

(art. 4 pkt 8 z 6a)
113770.00 113770.00 I

Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim - realizacja 62196.00 62196.00 III

Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej - realizacja 13861.00 13861.00 III

Realizacja projektu pn. Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa – 

Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszańców na planie „Klucza Dóbr 
87000.00 87000.00 III

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park" 182602.00 182602.00 I

3

Konserwacja i utrzymanie wyposażenia placów zabaw, siłowni 

plenerowych i kalisteniki w okresie 

1.XII.2020 - 30.XI.2022

usługi Przetarg nieograniczony 406505.00 406505.00 III

4 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych usługi Licytacja elektroniczna 203000.00 203000.00 II

5

Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. 

Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów w okresie od 

01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. (opróżnianie koszy, zbieranie odpadów, 

zwałki)

usługi Przetarg nieograniczony 613000.00 613000.00 II

6

Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów będących we 

władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów w 

okresie od 01.05.2020 r. do 31.10.2021 r.

usługi Przetarg nieograniczony 357000.00 357000.00 I

7

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych 

będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie 

dzielnicy Wilanów – w okresie od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.
usługi Przetarg nieograniczony 1472000.00 1472000.00 III

8 Usługi pocztowe usługi
usługi społeczne 

-przetarg nieograniczony
1400000.00 1400000.00 III 

9
Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. 

F. Klimczaka 2 i 4
dostawa przetarg nieograniczony 760000.00 760000.00 III

Świadczenie usługi ochrony budynków przy ul. Kolegiackiej 3, Radosnej 11 i 

Przyczółkowej 27 A
650000.00

650000.00
II

Ochrona osób i mienia oraz usługa sprzątania obiektów wielofunkcyjnych 

typu "Orlik" zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów
390243.90 390243.90 II/III

11
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2020/2021 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa.
usługa przetarg nieograniczony 350000.00 50000.00 400000.00 II

12 Zakup komputerów, dysków twardych SSD, drukarek dostawy przetarg nieograniczony 413768.00 413768.00 I

13

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 170000.00 I

14
Przebudowa przedszkolnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 56, przy ul. 

Gubinowskiej 28/30  w Warszawie - etap II
roboty budowlane przetarg nieograniczony 205772.00 205772.00 II

15

Wykonanie modernizacji akustycznej pomieszczeń w Szkole Podstawowej 

nr 300 im Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30, 02-956 

Warszawa. 

roboty budowlane przetarg nieograniczony 405653.00 405653.00 I
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16

Budowa wolnostojącej kotłowni gazowej, będącej źródłem ciepła dla 

budynku mieszkalnego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i 

centralnej ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej dla budynku 

przy ul. Przyczółkowej 58

roboty budowlane przetarg nieograniczony 365853.00 365853.00 III

17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową obiektów kubaturowych

usługa przetarg nieograniczony 157950.00 157950.00 III

18

Remont zasilania rezerwowego oraz złącza kablowego wraz z remontem 

rozdzielnicy w budynku SP nr 300 przy ul. Gubinowska 28/30 w 

Warszawie”

roboty budowlane przetarg nieograniczony 268292.00 268292.00 II

19
Zakup i montaż fabrycznie nowych mebli w ramach pierwszego 

wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 400 w Warszawie
usługa przetarg nieograniczony 569100.00 569100.00 III

20

Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach pierwszego 

wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 400 w Warszawie dostawa przetarg nieograniczony 406500.00 406500.00 III

21
Zakup i dostawa sprzętu sportowego i w ramach pierwszego wyposażenia 

Szkoły Podstawowej Nr 400 w Warszawie
dostawa przetarg nieograniczony 243900.00 243900.00 III

22
Przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 400 do sieci ciepłowniczej

usługa zamówienie z wolnej ręki 170700.00 170700.00 II

23
Opracowanie dokumentacji projektowej drogowej, niezbędnej do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji ZRID
przetarg nieograniczony 243 900.00 243 900.00

24
Opracowanie projektów technicznych remontów dróg zapytanie ofertowe 

(art. 4 pkt 8 z 6a)
50 000.00 50 000.00

25
Wykonanie w formule 'zaprojektuj i wybuduj" budynku żłobka przy ul. 

Hoserów
roboty budowlane przetarg nieograniczony 5691000.00 5691000.00 II

26
Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Św. U. Ledóchowskiejna 

odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda w kierunku północnym roboty budowlane przetarg nieograniczony 585365.00 585365.00 I

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sarmackiej w ramach 

realizacji projektu z budżetu obywatelskiego "Ledy na zebry" 160156.00

160156.00

IV

Budowa oświetlenia alejki spacerowej nad Jeziorem Powsinkowskim w 

Wilanowie (BP2020)
117500.00 117500.00 IV 

28

Wykonaniew formule "zaprojektuj i wybuduj"  ciągu pieszo-rowerowego 

pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim w ramach 

realizacji projektu z budżetu obywatelskiego roboty budowlane przetarg nieograniczony 153650.00 153650.00 III

29
Remonty ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów

roboty budowlane przetarg nieograniczony 1341460.00 1341460.00 I

30
Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w 

zarządzie Dzielnicy Wilanów
roboty budowlane przetarg nieograniczony 140000.00 210000.00 I

31
Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w zarządzie Dzielnicy 

Wilanów
usługa przetarg nieograniczony 325000.00 325000.00 III/IV

Zapis ukończono na pozycji 31.

Podpis:

Zastępca Burmistrza 

Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy

              /-/

Bartosz 

Wiśniakowski

27 robota budowlana przetarg nieograniczony

usługa II


