
Plan post~powan 0 udzielenle zam6wlen na rok 

I ---I nr---r -1-,Wersja nr 

Zamieszczony w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 05.01.2022 nr 2022/BZP 00004956/01/P 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zam6wieri Publicznych; w dniu [ .. . ] nr [ . .. ])' 

Zamawiaj~cy : 

Nazwa: GMINA StUBICE Krajowy numer identyfikacyjny:2 7743210626 

Adres: ul. Plocka 32 

Miejscowost: Siubice IKod pocztowy: 09-533 Kraj : Polska 

"Adres-strony-intemetGWej:..sl.ubIce .. org,J11 

Adres poczty elektronicznej: ugslubice@plocman.pl rNumer telefonulrontaktowego:-+48-2421.7-8930 

Rodzaj zamawiaj<=\.cego:3 Zamawiaj<=\.cy publiczny I jednostka sektora finans6w publicznych I jednostka samorz<=\.du terytorialnego 
---------------------------------

, Nalety wypelnlt w przypadku ak1uallzacjl Planu post~powan 0 udzielenie zam6wien. 


2 Nume, NIP lub REGON. 


3 Zamawiaj~cy publiczni. 0 kt6rych mowa wan. 4 pld: 1 ; 2 ustawy, oraz ich zwl4zki ~bo inny zamawlajC\cy. Nalety wskazac rodzaJ zamawiajctcego s~r6d naslQpujl\(:ej listy: 


1) jednoslka sektora finans6w pubUcznych: organ wtadZy publJcz.neJ. w tym organ admln/stracji rz<tdowej (centralnej lub terenowej). organ kontroli panslY/owej I ochrony prawa oraz SEtd i trybunal. jednostka samorzl\du lerytorialnego. zwl¥ek jednoslek samorzltdu terytOlialnego, zwlqzek metropolitalny. jednostka 

budietow8, samorzEtdowy zaktad bud:tetowy. agencja wykonawcza. instytucja gospodarki budtetowej, pa ..... stwowy fundusz celowy, Zakfad Ubezpieczen Spo/ecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz zarzqdzane przez n;e fundusze. Narodowy Fundusz Zdrowla. samodzielny publiczny zaklad 

opiekl zdrowotnej, uczelnia pub/icZna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nR\jednostki organizacyjne, panstwowe i samorzitd0we instytucje kultury, inne panstwowe i samorl"dowe osoby prawne utworzone na podstawie OCI~bnych uslaw wcelu wykonywan ia zada ..... public.znych; 

2) inna pansrwowa jednoslka organizacyjna niaposiadajqca osobo'NO~cj prawnej ; 

3) Z'Niqzki podmiol6w, 0 1d6rych mowa w pia 1 i 2; 

4) inny zamaw1ajilcy (prosz~ okraslie). 




1. Zam6wienia 0 wartosci mniejszej nii progi unijne 

Pozycja Pianu Przedmiot zam6wienia 

1 I 2 

Rozbudowa sieci wodoci~owej na
1.1 .1 

terenie Gminy Siubice 

1.1 .2 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowosci Siubice 

I Budowa 3 zbiomik6w retencyjnych 
1.1.3 wraz z przebudow~ Stacji 

Uzdatniania Wody (Bor'lcza) 

Dostawy oleju nap~dowego do
1.2.1 

cel6w grzewczych 

Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zam6wienia4 

3 

1 R 0 B 0 

Zam6wienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

Zam6wienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

Zam6wienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

2 

Zam6wienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - ---

Orientacyjna wartosc przewidywany termin wszcz~cia 
zam6wienia5 post~powania6 

4 5 

T Y B U 0 0 W L A N E 

231 000,00 PLN IIkw 

I 

1403124,03 PLN IIkw 

2 945 250,00 PLN Ikw 

0 0 S T A W Y 

154000,00 PLN III kw. 

~------- - - - - - - - ------------

Informacje dodatkowe7 

6 

I 

Informacja na temat 

aktualizacji8 

7 

4 Naleiy wskazat spoSrOd naslQPUjetcej listy tryb albo procedu~ udzielanta zam6wien: 
1) Iryb podstawowy • bez nogoojaoji (art ~ 275 pkl 1 ustawy): 
2) Iryb podslawowy - negocjacjo fakull8tywne (art. 275 pkt 2 ustawy): 
3) tryb podslawowy· negocjacjo obligatoryjno (art. 275 pkt 3 usl8wy): 
4) partnerst'w'o innowacytne; 
5) negocjacjo bez ogIoszenla: 
6} zam6wienie z wolnej ~ki; 

7) konku,,;: 
8) umowa ramowa. 

5 Nale%)' podal kwo" bez podalku od lowar6w I uslug. 

S Nalety wskazat w ujftciu mlesJQcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 


7 ZamawtaJo\CY ~e zamiektt inne dodatkowelnfonTlaqe dotyclltce. "p. wstQpnych konsuttacji rynkowych, innowacyJnych zam6wten, zrownowaZonych zam6wien (uwzg'9dniaji\,cych aspekty spoteczne. aspekty srodowlskowe). 


8 Naktty wskazat czy aktualizacja potaga na: zmianle, dodanlu lub rezygnacji z pozycll planu. 



2. Zam6wienia 0 wartosci r6wnej lub przekraczaj~cej progi unijne 

Pozycja Planu przedmiot zam6wienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zam6wienia9 

Orientacyjna wartosc 
zam6wienia 10 

Przewidywany termin wszcz~cia 
post~powania 11 

Informacje dodatkowe 12 
Informacja na temat 

aktualizacji 13 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.1 

Odbi6r, transport i zagospodarowanie 
odpad6w komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci zamieszkalych na 
terenie Gminy Siubice 

3 

Zam6wienie udzielane jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na 
podstawie: art. 132 ustawy 

U S t. U G I 

1 200000,00 PLN III kw 

9 Nalety wskazac spotr6d nast~puJE\cej fisty!ryb albo procedu~ udzjelanla zam6wier't 

1) przetarg nieograniczony; 
2) przetarg ograniczony; 
3) negocjacje z ogtoszeniem; 
4) dialog konkurencyjny; 
5) partnerstwo innowacyjne; 
6) negocjacje bez ogtoS28nia: 
7) zam6wienie z wolnej r~ki: 
8) konkurs; 

9) umowa ramowa; 

, O} dynamiczny system zakup6w. 


10 Nalety podac kwot~ bez podatku od towar6w i ustug . 


,1 Nalety WSkaZ8C w uJ~ciu mlesl~cznym lub kwartalnym w danym roku kalendar2owym. 


12 Zamawiaji\CY mote zamieScic inne dodalkowe informacje dotycut,ce, np. wstQpnych konsuttacji rynkowych, innowacyjnych zam6wiel'l . zr6wnowatonych zam6wien (L1W'Zg'~dniaj~cych aspekty spoteczne, aspekty srodowls' 


13 Nalety wskazac c:z.y aktualizacja pelega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycjl planu. 



