
UCHWAŁA Nr 244/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie opracowania procedur wewnętrznych dotyczących postępowania w zakresie 

projektowania, wykonawstwa i nadzoru inwestycyjnego na roboty budowlane  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uchwala się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Przystępuje się do opracowania procedur związanych z przygotowaniem 

dokumentacji na roboty budowlane w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru 

inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz jednostkach organizacyjnych, 

stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

  Starosta Toruński 

 

  Marek Olszewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 244/2020 

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 03.06.2020 r. 

 

 

Wytyczne do opracowania procedur wewnętrznych dotyczących postępowania w zakresie 

projektowania, wykonawstwa i nadzoru inwestycyjnego na roboty budowlane  

 

 

 

§ 1.  Projekt budowlany 

 

1. Określenie warunków jakie musi spełnić biuro projektów; 

2. Wzór opisu przedmiotu zamówienia i kryteria oceny (SIWZ).  

3. Wzór umowy  na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej.  

4. Wzór protokołu odbioru dokumentacji budowlanej.  

 

 

§ 2. Wykonawstwo 

 

1. Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy w postępowaniu przetargowym; 

2. Składowe elementów cenotwórczych (propozycja ujęcia odpowiednich;  

3. Wzór umowy na wykonawstwo z uwzględnieniem wszystkich elementów, które pozwolą 

zrealizować zadanie; 

4. Protokół częściowy odbioru robót; 

5. Protokół końcowy odbioru robót; 

6. Protokół usuwania usterek w okresie gwarancji, łącznie z wzorem zgłaszania usterek                        

u Generalnego Wykonawcy. 

 

§ 3. Nadzór inwestorski 

 

1. Określenie warunków, jakie musi spełnić przystępujący do postępowania przetargowego na 

nadzór inwestorski w poszczególnych branżach; 

2. Określenie imienne odpowiedzialności inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach; 

3. Wzór informacji na piśmie dla zamawiającego o postępie prac lub innych zadaniach w 

terminach określonych w umowie; 

4. Określenie wielkości uposażenia w % + VAT w stosunku do wartości inwestycji w 

poszczególnych branżach; 
 


