
 UCHWAŁA Nr  407/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: Modernizacja budynków w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 52 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.1) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na rozpoczęcie postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: 

Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

 

§ 2. Upoważnia się Starostę do przeprowadzenia postępowania, powołania komisji 

przetargowej i podpisywania wszystkich dokumentów, z wyjątkiem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

     

           Przewodniczący posiedzenia 

          Starosta Toruński 
 

 Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275. 



Uzasadnienie 

 

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: 

I część - modernizacja 2 piętra budynku szkoły w tym: 

a) Modernizacja instalacji elektrycznych i sieci komputerowych w salach wykładowych 

na drugim piętrze budynku, wg załączonego projektu pn.” Modernizacja instalacji 

elektrycznych i sieci komputerowych w salach wykładowych na drugim piętrze 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży  ul. Hallera 23; 

b) modernizacja pomieszczeń i sal wykładowych nr 405, SERWEROWNIA, nr 407,                     

nr 404, nr 403;  

c) modernizacja AULI;   

d) modernizacja KORYTARZ II PIĘTRO I KLATKA SCHODOWA. 

 

II część -  modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych, polegająca na 

modernizacji elewacji budynków szkoły wg załączonego projektu „Modernizacja elewacji 

budynków wraz z technologią modernizacji w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych                             

w Chełmży” 

Inwestycja będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

  

  

 


