
3. Zamówienia  sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne     

       

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielania zamówień 
Orientacyjna wartość 

zamówienia 
Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania 
Informacje 
dodatkowe 

Informacja na temat 
aktualizacji 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

3.1.1 
Remonty na sieci wodociągowej (wymiana 

zasuw, hydrantów,awaryjna wymiana 
odcinków sieci do 200m) 

zamieszczenie ogłoszenia na 
platformie e-ZP 

80 000,00       

3.1.2 
Przebudowa sieci wodociągowej ul. 

Reymonta-Długa Golasowice  

zamieszczenie ogłoszenia na 

platformie e-ZP 
120 000,00 II kwartał     

3.1.3 
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krótka 

Warszowice 
zamieszczenie ogłoszenia na 

platformie e-ZP 
34 000,00 II kwartał     

2. DOSTAWY 

3.2.1 Zakup paliwa do samochodów słuzbowych 
zamieszczenie ogłoszenia na 

platformie e-ZP 
100 000,00 IV kwartał     

3.2.2 Zakup materiałów elektrycznych  zakup bezpośredni 10 000,00 cały rok     

3.2.3 
Zakup materiałów eksloatacyjnych (tj. 

smarym oleje, elementy stalowe, drobne 
narzędzia ipt.) 

zakup bezpośredni 5 000,00 cały rok     

3.2.4 
zakup urządzeń i materiałów będących 
elementami układów: pomiarowych, 

sterowania i transmisji danych 
zakup bezpośredni 40 000,00 cały rok     

3.2.5 
zakup podzespołów, części zamiennych, 

materiałów (tj. do sam. Słuzbowych, 
urządzeń kanaliz, budyn. administr.) 

zakup bezpośredni 20 000,00 cały rok     

3.2.6 
odczynniki chemiczne, urządzenia IQ 

SensorNet 
zakup bezpośredni 20 000,00 cały rok     

3.2.7 Zakup polielektrolitu do zagęszczania osadu  zakup bezpośredni 30 000,00 cały rok     

3.2.8 
Zakup siarczanu żelaza do redukcji związku 

fosforu 
zakup bezpośredni 12 000,00 cały rok     

3.2.9 Zakup preparatu dezodorującego 
zamieszczenie ogłoszenia na 

platformie e-ZP 
75 000,00 I kwartał      

3.2.10 
Zakup części i podzespołów do pomp, 

sprzętu, urządzeń 
zakup bezpośredni 5 000,00 cały rok     

3.2.11 
Zakup materiałów i elementów 

kanalizacyjnych (armatura drobna) 
zakup bezpośredni 3 000,00 cały rok     

3.2.12 Zakup środków czystości tryb podstawowy art.275 ust.1 8.700,00 zł cały rok     

3.2.13 
Dostawa materiałów biurowych, papieru 

ksero 
tryb podstawowy art.275 ust.1 16.500,00 zł cały rok     

3.2.14 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do 

sprzętu biurowego 
tryb podstawowy art.275 ust.1 10.000,00 zł cały rok     

3.2.15 
Wymiana i modernizacja komputerów, 

licencje 
tryb podstawowy art.275 ust.1 5.000,00 zł cały rok     

3.2.16 
Dostawa odziezy roboczej, środki ochrony 

indywidualnej 
tryb podstawowy art.275 ust.1 50.600,00 zł I, IV kwartał 2023 r.     

              

3. USŁUGI 

3.3.1 
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza 

Pniówek projekt 
zamieszczenie ogłoszenia na 

platformie e-ZP 
20 000,00       

3.3.2 
Obsługa elektryczna i telemetryczna 
obiektów pompowni wraz z obsługą 

wizualizacji Telwin-Scada 
zamieszczenie ogłoszenia na 

platformie e-ZP 

110 000,00 

IV kwartał  

- - 

3.3.3 Remonty układów sterowania pompowni zakup bezpośredni 20 000,00 cały rok     

3.3.4 
Naprawa urządzeń i sprzętu (tj. dmuchaw, 
mieszadeł, kosiarek, sitopiaskownika, prasy 

itp.) zakup bezpośredni 

64 000,00 

cały rok 

    



3.3.5 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów:  
piasku  z piaskownika oraz skratek z 
mechanicznej oczyszczalni ścieków w 

Pniówku  przy ul. Słowików. zapytanie ofertowe 

50 000,00 

IV kwartał  

    

  Przeglądy maszyn i urządzeń (dmuchawy, 
mieszadła, ZSP125, suwnice, kosiarka itp.) zakup bezpośredni 

20 000,00 
cały rok 

    

3.3.7 Czyszczenie zbiornika PO-2 zakup bezpośredni 15 000,00 II kwartał     

3.3.8 
Usługa transportu osadu z terenu 

oczyszczalni zapytanie ofertowe 
100 000,00 

I kwartał 
    

3.3.9 Naprawa samochodów służbowych zakup bezpośredni 40 000,00 cały rok     

3.3.10 Okresowe przeglądy sam. Służbowych zakup bezpośredni 5 000,00 cały rok     

3.3.11 Usługi kamerowania (inspekcja TV) zakup bezpośredni 2 000,00 cały rok     

3.3.12 Przeglądy instalacji (elektr.klimatyzacja, 
gaz, P-po.z, IQ itp.) zakup bezpośredni 

8 500,00 
cały rok 

    

3.3.13 Opłata za udostepnienie dojazdu do 
pompowi - dzierżawy zakup bezpośredni umowy roczne 

8 500,00 
cały rok 

    

3.3.14 Legalizacja czujników przepływomierzy, 
gazu, wagi, czujników H2S zakup bezpośredni 

3 000,00 
cały rok 

    

3.3.15 
Polisy ubepzieczenowe pojazdów 

słuzbowych umowa flotowa 
22 000,00 

cały rok 
    

3.3.16 Opłaty na zrecz Wody Polskie Prawo Wodne art.. 271 65 000,00 cały rok     

3.3.17 Opłaty z tytułu telemetrii  umowa z 2013 r. 11 000,00 cały rok     

3.3.18 Służebność przesyłu   15 000,00 cały rok     

3.3.19 Monitoring sieci   11 000,00 cały rok     

3.3.20 Usługi zdrowotne tryb podstawowy art.275 ust.1 13.000,00 zł IV kwartał 2023 r.     

3.3.21 Obsługa BHP tryb podstawowy art.275 ust.1 9.600,00 zł IV kwartał 2023 r.     

3.3.22 
Odbiór i transport zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz eksploatacja pojemników 
tryb podstawowy art.275 ust.1 6.400,00 zł IV kwartał 2023 r.     

3.3.23 Nadzór nad programami, aktualizacja tryb podstawowy art.275 ust.1 66.000,00 zł I, III kwartał 2023 r.     

3.3.24 Obsługa prawna tryb podstawowy art.275 ust.1 29.000,00 zł I kwartał 2023 r.     

3.3.25 Sporządzenie wniosku taryfowego tryb podstawowy art.275 ust.1 6.000,00 zł II kwartał 2023 r.     
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