
UCHWAŁA NR 283/50/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  łącznej
wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane pn. Adaptacja poddasza
budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b
na cele użytkowe – etap II

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  § 55 ust. 2 pkt 4 oraz 60 ust. 1
Statutu  Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.  Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z
późn.  zm.)  oraz  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655)  Zarząd  Powiatu  uchwala,  co
następuje: 

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej
5.150.000  euro na  roboty  budowlane  pn. Adaptacja poddasza  budynku  b.
internatu Zespołu Szkół  nr 1 w Sierpcu,  ul.  Armii  Krajowej  8a i  8b na cele
użytkowe – etap II zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały.

                                                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1.Sławomir Fułek – przewodniczący                 ............................
2.Andrzej Twardowski – członek                      .............................
3.Szczepan Jamiołkowski – członek                  ............................
4.Paweł Kaźmierczak – członek                        .............................
5.Adam Pijankowski – członek                         .............................



Zał. do uchwały Zarządu Powiatu
Nr 283/50/08 z dnia 28 stycznia 2008r.

Nr sprawy ORS 3431/2/08

 Zarząd Powiatu w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca: Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja poddasza Internatu
Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na cele użytkowe – etap II
4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:   Zarząd Powiatu począwszy od
2004  roku  prowadzi  konsekwentnie  prace  remontowo-budowlane  w  budynku  b.
internatu Zespołu Szkół nr 1 Sierpcu. W efekcie tych działań w do wyremontowanych
i zmodernizowanych pomieszczeń przeniesione zostały dwie jednostki organizacyjne
Powiatu, tj. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
jak  też  zlokalizowano  tam  mieszkania  chronione  dla  b.  wychowanków  Domów
Dziecka pochodzących z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz nowo utworzoną Bursę
Powiatową – do  31  grudnia  2007 r.  Dokończenie  prac  remontowych związane  z
budynkiem b.  internatu  Zespołu  Szkół  nr  1  wymaga oprócz   modernizacji  dachu
adaptacji  wysokich  pomieszczeń  strychowych  dla   potrzeb  Ogniska  Pracy
Pozaszkolnej i  odtworzonego Internatu oraz ocieplenia i pomalowania budynku.  W
roku  2007  za  przewidzianą  w budżecie  kwotę  150.000  zł   wykonano  część  prac
adaptacyjnych  na  poddaszu.  Obecny  etap  to   zakończenie  adaptacji  pomieszczeń
strychowych dla potrzeb Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Internatu.

5. Szacunkowa wartość zamówienia: 491.803 zł netto, czyli 126.848,23 euro netto.
Brutto po doliczeniu podatku VAT 600.000 zł.   

6.  Sposób  ustalenia  wartości  zamówienia:   Wartość  robót przyjęto  na  podstawie
kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez pracownię projektową.
7. Źródło finansowania zamówienia: budżet powiatu na 2008 rok.
8. Termin realizacji zamówienia:  marzec 2008 – czerwiec 2008.
9.  Proponowany tryb  postępowania  w sprawie  udzielenia  zamówienia: zamówienie
powinno być zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
5150000 euro na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
10.Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony: nie dotyczy
11. Proponowany skład komisji przetargowej:

Krystyna  Sztybur  –  przewodniczący,  Szczepan  Jamiołkowski  –  członek,  Zbigniew
Czajkowski – członek, Zdzisław Dumowski - sekretarz



12. Tryb powołania komisji przetargowej: zarządzenie Starosty Sierpeckiego

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji  zamówienia:  kwota jest
zabezpieczona w budżecie powiatu na 2008 r. 

Skarbnik Powiatu
                                                                                                    /-/ Stanisław Pijankowski

Naczelnik Wydziału Oświaty,
Rozwoju i Spraw Społecznych

                                                                                              /-/ Zbigniew Czajkowski

_________________________________________________________________________
OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przedmiot  zamówienia  opisany  we  wniosku  należy  uzyskać  w  przetargu
nieograniczonym o wartości poniżej 5150000 euro  – art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

Data: 25.01.2008 r.                                                    /-/ Zdzisław Dumowski 



 


