
  

 
ZARZĄDZENIE  NR 102/GKM/09 

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁM śY 
z dnia 29 lipca 2009 

 
w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków  przetargu nieograniczonego na 
wykonanie projektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmia-
rów remontów budynków szkolnych i przedszkoli. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie 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 z 
2009r. Nr 52, poz. 420 ) 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 z 2008 
r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, 
poz. 104, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) ,  zarządzam co następuje: 
   
    § 1. Zatwierdzam    postępowanie   o    udzielenie   zamówienia   publicznego  
w trybie  przetargu   nieograniczonego  na   wykonanie  projektów  budowlanych, 
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, remontów budynków szkolnych i 
przedszkoli: 
1) Gimnazjum nr 1 ul. Ks. P. Skargi 1 
    a) Sala gimnastyczna 
     - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wymianę  
       wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan., 
     - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wykonanie:  
        instalacji wentylacyjnej, docieplenia stropu, adaptacji pomieszczeń po kuchni 
na  
        cele socjalne, naprawy dachu, elewacji. 
     b) Budynek szkoły 
      - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wymianę  
        wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan., 
      - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wykonanie  
         malowania pomieszczeń, naprawy podłóg, izolacji poziomych i pionowych  
         budynku, remont elewacji. 
2) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gen. J. Hallera 17 
       a) sala gimnastyczna 
        - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wyminę   
           wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan., 



  

        - kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wymianę stolarki okiennej i  
          drzwiowej, malowanie pomieszczeń, 
        - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wykonanie  
          naprawy dachu, elewacji. 
       b) budynek szkoły 
        - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wyminę   
           wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan., 
         - kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wykonanie malowania  
            pomieszczeń, naprawy podłóg, wykonanie izolacji poziomych i pionowych  
            budynku. 
3) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Gen. J. Hallera 21  
         - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wyminę   
           wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan., 
         - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wykonanie  
           remontu dachu, elewacji, malowanie pomieszczeń, 
4) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. krd. St. Wyszyńskiego 5 
          - kosztorys inwestorski, przedmiar robót naprawy podłóg, wymianę okien. 
5) Przedszkole nr 1 ul. Bydgoska 9 
          - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wyminę   
            wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan.,  
          - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wyminę   
            instalacji centralnego ogrzewania, 
          - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na budowę  
            wejścia ewakuacyjnego,  docieplenie dachu, 
          - kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wykonanie malowania  
             pomieszczeń 
6) Przedszkole nr 2 ul. Tumska 10 
          - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na wyminę   
            instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem, 
          - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót na malowanie  
            Pomieszczeń, remont elewacji. 
 
     § 2. Zatwierdzam specyfikację  istotnych warunków zamówienia określonego 
w § 1, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
 
     § 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargo-
wej. 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.   
 
 
                  Burmistrz Miasta 
 
             (-) mgr Jerzy Czerwiński 


