
UCHWAŁA Nr 77/53/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 pkt l, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1 i 3 oraz art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. 

§ 2.1. Do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 powołuje się komisję przetargową 

w składzie: 

 l) Jarosław Poznański        — przewodniczący komisji;  

 2 Ryszard Biskupiak         — zastępca przewodniczącego komisji; 

 3) Hanna Lotarska             — sekretarz komisji;  

 4) Małgorzta Staszewska   — członek komisji. 

2. Komisja przetargowa, o której mowa w ust. 1 pracuje w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) oraz Regulamin pracy 

komisji przetargowej określony w załączniku do uchwały Nr 77/48/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu:  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) niezbędne jest podjęcie ww. uchwały. 

Przedmiotem zamówienia będzie remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

oraz remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Celem prac budowlanych jest 

zatrzymanie procesów niszczących, zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją oraz poprawa wyglądu 

estetycznego elewacji budynku poprzez przywrócenie pierwotnej kolorystyki obiektu. Przy remoncie elewacji 

zostaną wykonane następujące prace:  

- demontaż z elewacji korpusu nieczynnych kabli instalacji elektrycznej oraz elementów metalowych, 

- usunięcie cementowych uzupełnień, 

- oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynków z powłok farb, 

- wypełnienie rys i spękań zapraw, 

- uzupełnienie ubytków tynków, 

- uzupełnienie zaprawy w obrębie cokołu (dotyczy zjazdu do podpiwniczenia  elewacji od strony ul. PCK 

oraz ubytków na murkach do piwnicy), 

- opracowanie kolorystyczne powierzchni tynków zgodnie z projektem, 

- hydrofobizacja powierzchni opasek okiennych i gzymsów.  

Przy remoncie dachu budynku mają zostaną  wykonane następujące prace: 

-  klamrowanie  dachówek -co trzeciej po skosie(uzupełnienie spinek ) w dwóch rzędach po obwodzie budynku, 

- przegląd stanu zachowania elementów drewnianych po uzyskaniu bezpośredniego dostępu, 

- demontaż i usunięcie zniszczonych elementów, 

- uzupełnienie mniejszych ubytków drewna zaprawą, 

- impregnacja drewna środkiem gruntującym, 

- pomalowanie drewna farbą nawierzchniową. 

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 r. Ponadto 

Kierownik Zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

komisję przetargową. Tryb pracy Komisji określa regulamin komisji  przetargowej. 

Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

należeć w szczególności będzie: 



l)    dokonanie otwarcia ofert; 

2)    badanie i ocena ofert; 

3)    wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie wykonawców, odrzucenie ofert 

w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych; 

4)   przygotowanie  propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występowanie o unieważnienie 

postępowania. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


