
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku. 

 
Gmina Brańszczyk  zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.), przedstawia 

plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia 
(dostawa, usługa, 
robota budowlana) 

Przewidywany tryb 
postępowania 

Orientacyjna  
wartość zamówienia 

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania 

1. Rozbudowa sieci wodociągowych w 
ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, 
Retmańska, Grzybowa oraz działka nr 
105 w Brańszczyku. 

robota budowlana przetarg nieograniczony 500 000,00 II kwartał 

2. Rozbudowa stacji wodociągowej w 
miejscowości Udrzyn wraz z 
rozbudową sieci wodociągowej w 
miejscowości Udrzyn, Udrzynek, 
Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy. 

robota budowlana przetarg nieograniczony 2 794 809,00 II kwartał  

3. Budowa drogi gminnej w 
miejscowości Dudowizna. 

robota budowlana przetarg nieograniczony 560 000,00 II kwartał  

4. Przebudowa drogi gminnej nr 440126 
w miejscowości Nowa Wieś wraz z 
budową parkingu i progów 
zwalniających przy SP w Nowej Wsi 

robota budowlana przetarg nieograniczony 260 000,00 II kwartał 

5. Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Trzcianka i Dudowizna  

robota budowlana przetarg nieograniczony 1 033 335,00 II kwartał 

6. Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Ojcowizna 

robota budowlana przetarg nieograniczony 250 000,00 III kwartał 

7. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 
440127W w istniejącym pasie 
drogowym w miejscowości Białebłoto 
Kurza. 

robota budowlana przetarg nieograniczony 230 420,00 II kwartał 

8. Budowa i modernizacja oczyszczalni robota budowlana przetarg nieograniczony 5 133 016,00 II kwartał 
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ścieków we wsi Udrzynek 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Białebłoto Stara Wieś 

robota budowlana przetarg nieograniczony 3 000 000,00 II kwartał 

10. Budowa Kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Brańszczyk ul. 
Chabrowa, ul. Rumiankowa, ul. 
Grzybowa – przepompownia zbiorcza 
na terenie oczyszczalni 

robota budowlana przetarg nieograniczony 200 000,00 II kwartał 

11. Budowa oczyszczalni przydomowych 
w miejscowości Turzyn Kolonia 

robota budowlana przetarg nieograniczony 430 500,00 III kwartał 

12. Fotowoltaika na budynkach szkół, 
oczyszczalni i SUW 

robota budowlana przetarg nieograniczony 500 000,00 III kwartał 

13. Wymiana urządzeń grzewczych na 
terenie gminy Brańszczyk 

robota budowlana przetarg nieograniczony 2 463 520,00 I kwartał 

14.  Dowóz uczniów na terenie gminy 
Brańszczyk do Szkół Podstawowych 
w okresie od 1 września 2020 r. do 
zakończenia roku szkolnego w 2021 r.  

usługa przetarg nieograniczony 200 000,00 III kwartał 

15. Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z 
nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Brańszczyk 

usługa przetarg nieograniczony 1 500 000,00 IV kwartał 


