
 

ZARZĄDZENIE NR 130/GKM/22 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do 

przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża w 2022 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

559, 1005 i 1079) i art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdzam zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych 

do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża w 2022 r. 

2. Zaktualizowany plan stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



 

 

Załącznik do Zarządzenia N 130/GKM/22 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 22 września 2022 r. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża w 2022 r. 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

 

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia4) 

Orientacyjna wartość 

zamówienia5) 

Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania6) 
Informacje dodatkowe7) 

Informacja na temat 

aktualizacji8) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R O B O T Y  B U D O W L A N E  

1.1.1 

Budowa dróg w ul. Słonecznej, 
Turystycznej, Letniskowej, 

Spacerowej, Wczasowej, 

Widokowej, Pensjonatowej, 

Rekreacyjnej i Wypoczynkowej 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

9 756 097,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.1.2 Modernizacja ulicy Rynek Bednarski 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

81 300,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

rezygnacja z pozycji 

1.1.3 
Budowa oświetlenia przy ul. 

Ogrodowej i części Tęczowej 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

44 715,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

- 



 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

1.1.4 

Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki 

rowerowej zlokalizowanej przy ul. 
Toruńskiej 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

32 520,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.1.5 
Budowa oświetlenia w ulicy 

Spokojnej 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

12 195,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

- 

1.1.6 Przebudowa stacji uzdatniania wody 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

12 100 000,00 PLN III – IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

Informacje 
dodatkowe:Zamawiający 

zamierzaudzielić 

zamówienia wczęściach, 
z których każdastanowi 

przedmiotodrębnego 

postępowania oudzielenie 
zamówienia 

Dodana pozycja 

1.1.7 

Budowa i przebudowa dróg w 

ul.Górnej, 

Depczyńskiego,Szczepańskiego, 

Dorawy,Władysławskiego i 

Malewskiego wChełmży 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

4 000 000,00 PLN III – IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

Dodana pozycja 

2. D O S T A W Y  



 

1.2.1 

Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z 

oprogramowaniem w ramach 
realizacji programu grantowego 

„Cyfrowa Gmina” 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

260 000,00 PLN I - II kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

3. U S Ł U G I  

1.3.1 
Przebudowa ulicy Dworcowej oraz 
budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

32 520,00 PLN I - II kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

 

1.3.2 Budowa parkingu przy ul. Polnej 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

81 300,00 PLN I - II kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

rezygnacja z pozycji 

1.3.3 Przebudowa stacji uzdatniania wody 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

162 601,00 PLN I - II kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.3.4 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 

w latach 2023 -2024 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

243 902,00 PLN III - IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

- 



 

1.3.5 

Remonty nawierzchni bitumicznych 

i utrzymanie nawierzchni żużlowych 

w latach 2023 -2024 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

243 902,00 PLN III - IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.3.6 

Ubezpieczenie majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Gminy 

miasto Chełmża wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucji kultury 
w latach 2022 - 2025 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

31 989,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.3.7 

Ubezpieczenie pojazdów 

mechanicznych Gminy Miasto 

Chełmża wraz z jednostkami 
organizacyjnymi w latach 2022 - 

2025 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

7 047,00 PLN II - III kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.3.8 

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą 

Płatnego Parkowania (SPP) na 

terenie miasta Chełmża w latach 
2023 - 2024 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

485 094,00 PLN III - IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

- 

1.3.9 

Zimowe utrzymanie Gminy Miasta 

Chełmża w trzech sezonach 

zimowych: 2022-2023, 2023- 2024 i 
2024 - 2025 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

643 635,00 PLN III - IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

- 



 

 

____________________________________ 

4) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy); 

2) tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy); 

3) tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy); 

4) partnerstwo innowacyjne; 

5) negocjacje bez ogłoszenia; 

6) zamówienie z wolnej ręki; 

7) konkurs; 

8) umowa ramowa. 
5) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
6) Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
7) Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
8) Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 

 

 

 

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 

 

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia9) 

Orientacyjna wartość 

zamówienia10) 

Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania11) 
Informacje dodatkowe12) 

Informacja na temat 

aktualizacji13) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R O B O T Y  B U D O W L A N E  

2.1.1 - - - - - - 

2. D O S T A W Y  

2.2.1 - - - - - - 

3. U S Ł U G I  

2.3.1 

Odbiór i zagospodarowanie 
stałych odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Miasto Chełmża w 

latach 2023 - 2025 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

podstawie: art. 132 ustawy 

12 259 722,00 PLN III - IV kwartał 2022 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

2.3.2 
Prowadzenie i utrzymanie 

targowiska miejskiego oraz 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na 

podstawie: art. 132 ustawy 

1 054 680,00 PLN III - IV kwartał 2022 r. 
Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

- 



 

szaletów miejskich w latach 2023 

- 2025 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

 

____________________________________ 

9) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) przetarg nieograniczony; 

2) przetarg nieograniczony; 

3) negocjacje z ogłoszeniem; 

4) dialog konkurencyjny; 

5) partnerstwo innowacyjne; 

6) negocjacje bez ogłoszenia; 

7) zamówienie z wolnej ręki; 

8) konkurs; 

9) umowa ramowa; 

10) dynamiczny system zakupów. 
10) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług. 
11) Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
12) Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
13) Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu. 



 

UZASADNIENIE 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 130/GKM/22 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie aktualizacji 

planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez 

Gminę Miasto Chełmża w 2022 r.  

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający ma obowiązek zapewnić aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowego zarządzenia należy uznać za uzasadnione. 


