
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2020 - Oddział GDDKiA w Zielonej Górze 

Lp. Przedmiot/ nazwa zamówienia
Rodzaj zamówienia 

(dostawa/usługa/robota budowlana)
Tryb zamówienia (pełna nazwa 

trybu np. przetarg nieograniczony)

Orientacyjna wartość zamówienia (dla 
usług i dostaw powyżej/poniżej progu 

139.000,00/750.000,00 Euro oraz 
powyżej/poniżej progu 5.350.000,00 

Euro 

Planowana data wszczęcia 
postępowania
(miesiąc.rok)

UWAGI

1.
Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w celu realizacji zadania pn.: 
„Budowa autostrady A18  Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni 
południowej)odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000”

roboty budowlane nieograniczony powyżej progu czerwiec 20

2.
Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w celu realizacji zadania pn.: 
„Budowa autostrady A18  Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni 
południowej)odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533”

roboty budowlane nieograniczony powyżej progu czerwiec 20

3. Aktualizacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drodze 
ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - DW nr 283 roboty budowlane nieograniczony poniżej progu maj 20

4. Przebudowa drogi DS-9. Przejazd pod obiektem PG-23A w KM 
292+370 roboty budowlane nieograniczony poniżej progu kwiecień 20

5. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyzowaniu z drogą krajową nr 
24 (Wałdowice) roboty budowlane nieograniczony poniżej progu maj 20

6. Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową
nr 1327F (kier. Lubikowo) i drogą wojewódzką nr 192 (kier. Goraj). roboty budowlane nieograniczony poniżej progu maj 20

7. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową
nr 1278F (Kołczyn - Sulęcin). roboty budowlane nieograniczony poniżej progu maj 20

8. 
Zapojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu 
drogi krajowej nr 22. roboty budowlane nieograniczony powyżej progu maj 20

9.
Wymiana bitumicznych urządzeń dylatacyjnych na urządzenia 
modułowe na obiektach mostowych w ciągu DK 12 w km 35+297 oraz 
DK 18 w km 9+672

roboty budowlane nieograniczony poniżej progu marzec 20

10.

Usługi geodezyjne i kartograficzne
 Regulacja stanow prwanych 
- podziały nieruchomości 
- zmiana użyków na dr
- wznowienie granic i stablizacja pasa drogowego

usługa nieograniczony poniżej progu maj 20

11.
Pełnienie NADZORU INWESTORSKIEGO  nad realizacją Robót oraz 
zarządzanie Kontraktem pn.:"Budowa autostrady A18  Olszyna - 
Golnice(przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do 
km 50+000"

usługa nieograniczony powyżej progu lipiec 20

12.
Pełnienie NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją Robót oraz 
zarządzanie Kontraktem pn.:"Budowa autostrady A18 Olszyna - 
Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do 
km 71+533"

usługa nieograniczony powyżej progu lipiec 20

13. Remont i naprawa samochodów służbowych  O/ZG w podziale na 4 
części usługa nieograniczony poniżej progu maj 20

14.
Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację 
zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od 
skrzyżowania  z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzów 
Wielkopolski. 

usługa nieograniczony powyżej progu lipiec 20

15.
Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację 
zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od m. Świętojańsko do 
skrzyżowania z dk 24

usługa nieograniczony powyżej progu czerwiec 20

16.
Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację 
zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 24 od granicy województwa 
do m. Chełmsko.

usługa nieograniczony powyżej progu lipiec 20

17.
Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację 
zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła 
Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22.

usługa nieograniczony powyżej progu lipiec 20

18.
Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację 
zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od m. Kostrzyn nad Odrą 
do m. Karkoszów.

usługa nieograniczony powyżej progu czerwiec 20

19.
Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa drogi krajowej nr 92 
w pobliżu m. Wilkowo polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie 
nowego wiaduktu nad PKP wraz z dojazdami 

usługa nieograniczony powyżej progu październik 20

20. Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa drogi krajowej nr 22 
na odcinku Strzelce Krajeńskie - granica województwa usługa nieograniczony powyżej progu grudzień 20

21. Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 Nowogród 
Bobrzańskie - Świdnica usługa nieograniczony powyżej progu grudzień 20

22. Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 węzeł Żary - 
Żary usługa nieograniczony powyżej progu grudzień 20

23. Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 Świdnica - 
Wilkanowo usługa nieograniczony powyżej progu grudzień 20

24. Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 na odcinku 
Wilkanowo - Zielona Góra usługa nieograniczony powyżej progu grudzień 20



25.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Remont drogi krajowej 
nr 92 w podziale na 3 części:Część 1 - „Remont drogi krajowej nr 92 
na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów  od km 0+651 do km 2+320”Część 
2 - „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok – Bucze od km 
30+961 do km 34+150”Część 3 - „Remont drogi krajowej nr 92 na 
odcinku Brójce – Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od 
km 65+507 do km 66+780”

usługa nieograniczony poniżej progu maj 20

26.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na 3 części:                          
1.Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyzowaniu z drogą krajową nr 
24 (Wałdowice).                                                                                                                     
2.Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 
nr 1327F (kier. Lubikowo) i drogą wojewódzką nr 192 (kier. Goraj). 
3.Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową
nr 1278F (Kołczyn - Sulęcin).

usługa nieograniczony poniżej progu czerwiec 20

27. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach GDDKiA 
Oddział Zielona Góra w podziale na 3 części usługa nieograniczony poniżej progu sierpień-listopad 20

28. Konserwacja i utrzymanie kanałów technologicznych usługa nieograniczony poniżej progu maj 20

29.
Całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S-3 od węzła Myślibórz (bez 
węzła) km 54+012 do węzła Skwierzyna Zachód (z węzłem) km 
111+113 oraz od węzła Skwierzyna Zachód (bez węzła) do węzła 
Świebodzin Północ (bez węzła) km 150+600

usługa nieograniczony powyżej progu listopad 20

30. Utrzymanie MOP Lisiny Wschód i Zachód usługa nieograniczony powyżej progu czerwiec 20

31. Zabudowa cysterny na podwoziu Iveco Daily wraz z przełożeniem 
systemu badawczego TWO dostawa nieograniczony poniżej progu maj 20

32. Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej dostawa nieograniczony powyżej progu czerwiec 20

33.
Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów 
inzynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA 
Oddział Zielona Górze, na obszarze działania Rejonów w Gorzowie 
Wlkp. i Słubicach

roboty budowlane nieograniczony poniżej progu czerwiec 20 NOWA POZYCJA W 
PLANIE

34. Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+407 do km 138+924 al. 
Młodzieży Polskiej w Słubicach – jezdnia pierwsza roboty budowlane nieograniczony poniżej progu czerwiec 20 NOWA POZYCJA W 

PLANIE
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