
 

ZARZĄDZENIE NR 2/GKM/23 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia 

przez Gminę Miasta Chełmża w 2023 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 40) i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710, 1812, 1933 i 2185) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdzam Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych             

do przeprowadzenia przez Gminę Miasta Chełmża w 2023 r. 

2. 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 Nr 2/GKM/23 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych do przeprowadzenia przez Gminę Miasta Chełmża w 2023 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 

Termomodernizacja budynku hali 
sportowo-widowiskowej oraz montaż 

instalacji fotowoltaicznych w 

obiektach sportowych na terenie 

miasta Chełmży 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 

pkt 1 ustawy 

1 400 000,00 PLN I - II kwartał 2023 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 
TAK 

Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

-  

1.1.2 
Przebudowa ulicy Dworcowej oraz 

budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

2 400 000,00 PLN I - III kwartał 2023 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.1.3 Przebudowa stacji uzdatniania wody 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

1 800 000,00 PLN 

 
III - IV kwartał 2023 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

- 



 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

1.1.4 

Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na 

terenie miasta Chełmży - ulice 
Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, 

Chełmińska 

Zamówienie udzielane jest w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 
pkt 1 ustawy 

3 200 000,00 PLN I - II kwartał 2023 r. 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 

TAK 

Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 

Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 

Charakter zamówienia: 

zamówienia klasyczne 

- 

1.1.5 

Budowa klimatyzacji oraz zakup 

wyposażenia multimedialnego dla 

sali Chełmżyńskiego Ośrodka 
Kultury w Chełmży 

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

pkt 1 ustawy 

310 000,00 PLN I - III kwartał 2023 r. 

Zamówienie jest 

odpowiednie dla MŚP: 

TAK 
Zamówienie strategiczne 

(zielone, społeczne, 

innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 

Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

- 

2. D O S T A W Y  

1.2.1 - - - - - - 

3. U S Ł U G I  

1.3.1 - - - - - - 

 

____________________________________ 

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 - - - - - - 

 

____________________________________ 

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 2/GKM/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie Planu 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę 

Miasta Chełmża w 2023 r.  

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), Zamawiający publiczni, o których mowa 

w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub 

planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, 

jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie 

internetowej zamawiającego. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) zawiera 

w szczególności informację dotyczące: 

1)  przedmiotu zamówienia; 

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia; 

4) orientacyjnej wartości zamówienia; 

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

 


