
ZARZĄDZENIE  NR 29/GKM/09 
BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁM śY 

z dnia 18 marca 2009 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków  przetargu nieograniczonego na 
budowę „Kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompownią, tłocznią i 
zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyŜowania 
z ul. Bulwar 1000 Lecia do skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. 
Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńską do skrzyŜowania z ul. 
Dąbrowskiego w ChełmŜy”.    
    
      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz 
art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i 
Nr 220 poz. 1420 )  zarządzam co następuje: 
 
    § 1. Zatwierdzam    postępowanie   o    udzielenie   zamówienia   publicznego  
w trybie  przetargu   nieograniczonego  na  budowę „Kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej z przepompownią, tłocznią i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 
1000 Lecia kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. 
Toruńskiej odcinek od skrzyŜowania z ul. Bulwar 1000 Lecia do skrzyŜowania z 
ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńską do 
skrzyŜowania z ul. Dąbrowskiego w ChełmŜy”.    
 
     § 2. Zatwierdzam specyfikację  istotnych warunków zamówienia określonego w 
§ 1, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
 
     § 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.   
 
                                                                                                      Burmistrz Miasta 
 
                                                                                                 (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 
 
 


