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Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1 

     

 

 

Zamawiający: 

Nazwa: 

Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  

Krajowy numer identyfikacyjny:1) 

NIP 897-173-13-83 

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 36  

Miejscowość: Wrocław  Kod pocztowy: 50-059  Kraj: Polska  

Adres strony internetowej: www.wi.wroc.pl 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl  Numer telefonu kontaktowego:  71 77 10 901  

Rodzaj zamawiającego:2) jednostka sektora finansów publicznych  

 

 

 

 

                                                           
1) Numer NIP lub REGON.  
2) 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). 
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1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia3) 
Orientacyjna wartość 

zamówienia4) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania5) 
Informacje dodatkowe6) 

Informacja na 
temat aktualizacji7) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

1.1.1 

03900 - Budowa wydzielonej trasy 
Autobusowo-Tramwajowej łączącej 
osiedle na Nowy Dwór              
z centrum Wrocław -odcinek II, 
zamówienie podobne ul. Robotnicza 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: 
art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 
1 pkt 7 ustawy 

 

520 000,00 PLN  

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.2 

04820 „Poprawa stanu nawierzchni w 
ul. Pomorskiej we Wrocławiu” w 
ramach Programu Inicjatyw Rad 
Osiedla przebudowa odcinka ulicy 
wraz z torowiskiem 

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

 

8 000 000,00 PLN 

 

III kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.3 

04150 – Przebudowa ulic w ciągu 
Drogi Wojewódzkiej nr 342 we 
Wrocławiu,  elementy organizacji 
ruchu uspokojenie ruchu elementami 
ORZ 

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

 

200 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

                                                           
3) 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. 

4) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
5) Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
6) Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
7) Należ wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 
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Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia3) 
Orientacyjna wartość 

zamówienia4) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania5) 
Informacje dodatkowe6) 

Informacja na 
temat aktualizacji7) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.4 

05010 "Budowa ścieżki rowerowej w 
ul. Suchej we Wrocławiu" Budowa 
ścieżki rowerowej po północnej oraz 
południowej stronie ul. Suchej wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

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

 

900 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.5 

05010 "Budowa ścieżki rowerowej w 
ul. Legnickiej we Wrocławiu" Budowa 
ścieżki rowerowej po północnej 
stronie ul. Legnickiej na odcinku od pl. 
Jana Pawła II do ul. Rybackiej  

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

 

1 000 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.6 

04130 "Budowa trasy tramwajowej 
wzdłuż ul. Popowickiej, 
Starogroblowej – Długiej (od ul. 
Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)" 
Wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem obsz. przy ul. 
Dyrekcyjnej oraz ul. Zawalna. 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: 
art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 
1 pkt 7 ustawy 

 

1 406 134,57 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.7 

04130 "Budowa trasy tramwajowej 
wzdłuż ul. Popowickiej, 
Starogroblowej – Długiej (od ul. 
Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)" 
(nasadzenia wraz z 
zagospodarowaniem skweru Adama 
Wójcika) 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: 
art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 
1 pkt 7 ustawy 

 

144 646,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.8 
05060-Drogi rowerowe na ul. Sądowej 
- etap I” wykonanie ścieżki rowerowej 

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

 

2 000 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.9 
04320-Budowa drogi łączącej WPT z 
WPP – Przebudowa ul. Traktatowej 
we Wrocławiu, remont ulicy 

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

 

1 000 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
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Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia3) 
Orientacyjna wartość 

zamówienia4) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania5) 
Informacje dodatkowe6) 

Informacja na 
temat aktualizacji7) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.10 
04560 – Przebudowa ul. Dubois w 
celu wydzielenia dróg rowerowych, 
budowa ścieżki 

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

 

500 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.11 

04990 - Rewitalizacja terenu 
dawnego kąpieliska Na Niski Łąkach 
– kontynuacja. Budowa brakujących 
odcinków trasy pieszo-rowerowej od 
Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli, 

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

 

500 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.12 

05300 Budowa drogi dla rowerów i 
pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na 
odcinku od granicy Gminy Wrocław 
do ul. Kwiatkowskiego 

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

 

300 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.13 
83760 Wymiana wind osobowych na 
Stadionie Olimpijskim 

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

 

365 853,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.14 
83760 Usuwanie usterek 
gwarancyjnych na Stadionie 
Olimpijskim 

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

 

1 005 727,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.15 

83170 - Przebudowa ul. Buforowej w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we 
Wrocławiu roboty związane                                
z przebudowaniem fragmentu MKT 

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

 

200 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.16 

05410 - Budowa miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. 
Idzikowskiego                                     
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 
progi spowalniające, zieleń WBO 

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

 

560 000,00 PLN 

 

IV kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.17 
04960 - Oświetlenie i elektryfikacja 
parku Brochowskiego – etap 1 
(WBO) 

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

 

170 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
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Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia3) 
Orientacyjna wartość 

zamówienia4) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania5) 
Informacje dodatkowe6) 

Informacja na 
temat aktualizacji7) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.18 

04891 - Grow Green - Zielone miasta 
na rzecz klimatu, wody, 
zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, zdrowych 
mieszkańców i środowisk - Adaptacja                      
do zmian klimatu - Parki kieszonkowe 
– etap 2 

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

 

2 700 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.19 

04790 - Rozbudowa ul. 
Konduktorskiej między przejazdami 
oraz przebudowa ul. Konduktorskiej 
od przejazdu kolejowego linii 765 do 
ul. Sygnałowej 

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

 

1 700 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.20 
04770 - Budowa ciągu pieszo 
rowerowego Miłoszycka - Kowalska 

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

 

1 600 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.21 
05220  Pieszo po Gądowie (WBO) 
wyniesienie przejść dla pieszych, 
przebudowa drogi 

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

 

1 200 000,00 PLN 

 

II kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.22 
83570 "Parking Podziemny 
Narodowego Forum Muzyki" 

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

 

600 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.1.23 

03900 - Budowa wydzielonej trasy 
Autobusowo-Tramwajowej łączącej 
osiedle na Nowy Dwór z centrum 
Wrocław03900- TAT - odcinek II, 
zamówienie podobne -budowa 
kanalizacji mkt 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: 
art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 
1 pkt 7 ustawy 

 

1 200 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne  

 

1.1.24 
04970 - Droga rowerowa Racławicka, 
al. Piastów, budowa drogi rowerowej, 
przebudowa  sygnalizacji świetlnej 

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

 

1 500 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne  
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Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia3) 
Orientacyjna wartość 

zamówienia4) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania5) 
Informacje dodatkowe6) 

Informacja na 
temat aktualizacji7) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. DOSTAWY 

1.2.1 

03900 Budowa wydzielonej trasy 
autobusowo - tramwajowej łączącej 
osiedle Nowy Dwór z Centrum (TAT) 
dostawa środków ochronnych przeciw 
COVID-19 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 
1 ustawy 82 724,00 PLN  I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

1.2.2 

ZSTS w Aglomeracji i we Wrocławiu - 
etap III Budowa trasy tramwajowej 
wzdłuż ulic Popowickiej - 
Starogroblowej – Długiej we 
Wrocławiu dostawa środków 
ochronnych przeciw COVID-19 

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

82 724,00 PLN  I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

3. USŁUGI 

1.3.1 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia parku linearnego- 
Partynice 

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

 

200 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
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2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 

Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo 

procedura udzielenia 
zamówienia8) 

Orientacyjna wartość 
zamówienia9) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania10) 

Informacje 
dodatkowe11) 

Informacja na 
temat aktualizacji12) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

2.1.1 

03900 - Budowa wydzielonej trasy 
Autobusowo-Tramwajowej łączącej 
osiedle na Nowy Dwór z centrum 
Wrocławia - ul. Rogowska- 
przebudowa ulicy, budowa torowiska, 
budowa pętli tramwajowo-
autobusowej 

Zamówienie udzielane jest              
w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie: 
art. 132 ustawy 

 

80 000 000,00 PLN 

 

I kwartał  

 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

2. DOSTAWY 

2.2.1       

3. USŁUGI 

                                                           
8) 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.    
9) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
10) Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
11) Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
12) Należ wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 



8 
  

Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo 

procedura udzielenia 
zamówienia8) 

Orientacyjna wartość 
zamówienia9) 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania10) 

Informacje 
dodatkowe11) 

Informacja na 
temat aktualizacji12) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.1. 

05400 „Przebudowa skrzyżowania ulic 
Dubois/Drobnera w celu poprawy 
funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej” opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej  

Zamówienie udzielane jest w 
trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie: 
art. 132 ustawy 

 

1 200 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

2.3.2. 

03570 Obsługa eksploatacyjna 
urządzeń zapewniających obniżenie 
parcia hydrostatycznego wód 
gruntowych na płytę żelbetową 
obiektu NFM wraz z monitoringiem 
obiektu 

Zamówienie udzielane jest w 
trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie: 
art. 132 ustawy 

 

1 000 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

2.3.3.  

Zadanie- 03940 – Budowa trasy 
tramwajowej od Sępolna do Swojczyc                     
we Wrocławiu” opracowanie 
dokumentacji projektowej 

Zamówienie udzielane jest w 
trybie przetargu 
nieograniczonego  na 
podstawie: art. 132 ustawy 

 

2 000 000,00 PLN 

 

I kwartał  

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

 

 


