
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 

Wersja nr 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2021 nr 2021/BZP 00004069/02/P 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 28.01.2021 nr 2021/BZP 00004069/01/P)1 

Zamawiający: 

Nazwa: Gmina Nadarzyn Krajowy numer identyfikacyjny:2 5342254841 

Adres: Mszczonowska 24 

Miejscowość: Nadarzyn Kod pocztowy: 05-830 Kraj: Polska 

Adres strony internetowej: www.nadarzyn.pl 

Adres poczty elektronicznej: gmina@nadarzyn.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 227298185 

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego 

Należy wypełnić w przypadki: aktualizacji Pianu postępowań o udzielenie zamówień. 
^MimerNIPIubREGON. 

Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki aibo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następujące) listy: 
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowo] i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka 
oudżetowa, 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 niąjednostki organizacyjne, państwowe I samorządowe instytucje kultury, irna państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 
2) mna państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca oaobowości prawnej; 
3) avlązki podmiotów, o którycn mowa w pkt 1 i 2; 
A) inny zamawiający (proszę określić). 

http://www.nadarzyn.pl
mailto:gmina@nadarzyn.pl


1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia9 
Orientacyjna wartość 

zamówienia10 
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat 
aktualizacji13 

1 2 3 4 5 6 7 

1 . R O B O T Y B U D O W L A N E 

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Walendowie 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Walendowie 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

7 500 000,00 PLN III KWARTAŁ 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.1.2 Budowa chodnika w ul. Przemysłowej 
w Rozalinie 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

406 504,00 PLN IV kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

13 000 000,00 PLN II kwartał 

Zamówienie jest 

1.1.3 Przebudowa ul. Głównej w Ruścu 
Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

13 000 000,00 PLN II kwartał 

Zamówienie jest 

1.1.3 Przebudowa ul. Głównej w Ruścu 
Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

13 000 000,00 PLN II kwartał 

TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
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1.1.4 

Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach 
tłuczniowych na terenie Gminy 
Nadarzyn w z zakresie ułożenia 
warstwy z destruktu i 
powierzchniowego zamknięcia lub 
alternatywnie nawierzchni z mas SMA 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

1 740 000,00 PLN I kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.1.5 

Przebudowa dróg gminnych w 
zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego(zamówienie podzielone na 
części) 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

696 920,21 PLN Ikwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.1.6 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z torem rolkarskim na działce nr ew. 88 
w Starej Wsi (zaprojektowanie i 
budowa) 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

406 504,00 PLN I kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.1.7 

Budowa toru rowerowego (pumptrack) 
wraz z zagospodarowaniem terenu na 
działce nr ew. 647 w Ruścu 
(zaprojektowanie i budowa) 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 

1.1.7 

Budowa toru rowerowego (pumptrack) 
wraz z zagospodarowaniem terenu na 
działce nr ew. 647 w Ruścu 
(zaprojektowanie i budowa) 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

406 504,00 PLN I kwartał 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone; 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 



Pozycja 
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2 . D O S T A W Y 

1.2.1 
Dostawy gazy dla Urzędu Gminy i 
placówek podległych (od stycznia 2022 
r. do 31 grudnia 2023 r.) 

1.2.1 
Dostawy gazy dla Urzędu Gminy i 
placówek podległych (od stycznia 2022 
r. do 31 grudnia 2023 r.) 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

569 000,00 PLN IV kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.2.2 

Dostawa 40 zestawów komputerowych 
oraz dostawa macierzy i rozbudowa 
serwerowni w ramach projektu pn. 
Wdrożenie e-uslug w Gminie 
Nadarzyn 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

325 000,00 PLN II kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

3 . U S Ł U G 1 

1.3.1 

Konserwacja urządzeń oświetlenia 
ulic, naprawa istniejących urządzeń, 
odtworzenie zniszczonych w kolizjach 
od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 
grudnia 2023 r. 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

290 000,00 PLN IV kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 
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1.3.2 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do 
szkół 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

400 000,00 PLN II kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.3.3 Dowóz dzieci do szkół 
Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

300 000,00 PLN II kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

1.3.4 

Przewozy autobusowe w publicznym 
transporcie zbiorowym na sieci 
komunikacyjnej obejmującej obszar 
gminy Nadarzyn 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

231 481,48 PLN IV kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

1.3.4 

Przewozy autobusowe w publicznym 
transporcie zbiorowym na sieci 
komunikacyjnej obejmującej obszar 
gminy Nadarzyn 

zamówienia klasyczne 

1.3.5 
Zamówienie udzielane jest w trybie 

370 000,00 PLN 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 

1.3.5 
potrzeb Urzędu Gminy Nadarzyn 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

370 000,00 PLN IV kwartał 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
społeczne 
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1.3.6 
Sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

208 000,00 PLN I kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

dodana pozycja 1.3.6 
Sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 2 ustawy 

208 000,00 PLN I kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 
1) tiyb podstawowy - bez negocjacji [art. 275 pkt 1 ustawy); 
2] tiyb podstawowy - negocjacje fakultatywne {art. 275 pkt 2 ustawy); 
3) tyb podstawowy - negocjacja obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy); 
4) partnerstwo innowacyjne; 
5) negocjacje bez ogłoszenia; 
6) zamówienie z wolnej ręki; 
7) konkurs; 
9) umowa ramowa. 

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
0 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartainymw danym roku kalendarzowym. 

Zamawiający może zamieścić Inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, Innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 

° Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 
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3 . U S Ł U G 1 

2.3.1 

Cz. i . Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenów 
publicznych i Urzędu Gminy, Cz. II 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 

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

3 855 000,00 PLN II kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

2.3.2 

Zakup licencji wraz z wdrożeniem i 
przeszkoleniem pracowników w 
ramach projektu pn. Wdrożenie e-
usług w Gminie Nadarzyn 

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

1 064 000,00 PLN III kwartał 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

J 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) zamówienia z wolnej ręki; 
8) konkurs; 
9) umowa ramowa; 
10) dynamiczny system zakupów. 

0 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 

*■ Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsullacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe) 

Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 


