
UCHWAŁA NR 292/52/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 7 lutego 2008 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  łącznej
wartości poniżej 5150000 euro na  wykonanie przebudowy elewacji połączonej z
wymianą stolarki okiennej i  termomodernizacją budynku hali  sportowej przy
Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 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  w  Sierpcu
uchwala, co następuje: 

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej
5150000  euro na  roboty  budowlane  pn. Wykonanie  przebudowy  elewacji
połączonej  z  wymianą  stolarki  okiennej  i  termomodernizacją  budynku  hali
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w
Sierpcu 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 292/52/08 z dn.7.02.08r.

Nr sprawy ORS 3431/3/08

 
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:  wykonanie przebudowy elewacji
połączonej z wymianą stolarki okiennej i termomodernizacją budynku hali sportowej
przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
Istniejący budynek hali sportowej zrealizowano w latach 80-tych XX wieku. Budynek
jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony  z  dachem  płaskim,  jednospadowym  o
nachyleniu połaci około 5°-6°, krytym płytami warstwowymi (PW8). Rzut budynku w
kształcie prostokąta o wymiarach 25,l m x 42,50 m. Konstrukcję budynku stanowią
żelbetowe słupy monolityczne (40 x 75cm) zwieńczone belką żelbetową (75 x 40cm).
Wypełnienie  szkieletu  żelbetowego  stanowią  od  wschodu  i  zachodu  ściany
murowane o grubości 38cm (konstrukcja), od północy ściana murowana o grubości
38 cm (konstrukcja) z rzędem okien w górnej jej części, a od południa przeszklona
ściana fasadowa.
Konstrukcję  dachu  stanowi  przekrycie  strukturalne  o  ortogonalnej  siatce
przestrzennych  elementów  ostrosłupowych  i  płaskich  elementów  siatki  dolnej,
wykonanych  ze  stalowych  profili  zamkniętych  (rur  okrągłych).  Połączenia  profili
stalowych  w  strukturze  wykonano  jako  spawane.  Konstrukcja  dachu  (struktura)
oparta jest obwodowe na czterech belkach żelbetowych wspartych na żelbetowych
słupach przenoszących obciążenia z dachu na stopy fundamentowe.
Pokrycie dachu stanowią płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu o grubości 8cm.
Wszystkie widoczne elementy stanowiące konstrukcję budynku hali  znajdują się w
stanie technicznym dobrym, nie posiadającym widocznych nadmiernych odkształceń,
spękań czy osiadań.
a) Przeszklona ściana fasadowa
Ścianę fasadową wykonano jako przeszkloną. Konstrukcję ściany (ramy) stanowią
stalowe profile zamknięte (rury kwadratowe) w których obsadzono szyby okienne.



Osiowe  wymiary  pojedynczego  okna  to  100  x  150  cm.  Stan  techniczny   ściany
fasadowej  jest  dobry  mimo  niewielkich  śladów  zwykłego  użytkowania  (widoczne
ślady  łuszczenia  się  powłoki  malarskiej  na  profilach  stalowych  stanowiących
konstrukcję ściany oraz niewielkie ubytki masy uszczelniającej pomiędzy profilami. 
b) Elementy konstrukcyjne
Pozostałe elementy konstrukcyjne, t.j ściany, słupy, podciągi, konstrukcja i pokrycie
dachu, w stanie technicznym dobrym. 
Proponowane zmiany związane z przebudową i modernizacją ściany fasadowej na
elewacji południowej budynku nie spowodują żadnych negatywnych zmian zarówno
w statyce budynku jak i jego walorach funkcjonalno użytkowych.
Obciążenia na ścianę fundamentową związane z  modernizacją hali nieznacznie się
zwiększą  (wg  obliczeń  sprawdzających  około  20%)  lecz  biorąc  pod  uwagę  stan
gruntu oraz gabaryty i stan techniczny fundamentów (dokonana odkrywka od strony
południowej),  nie  spowoduje  to  żadnych  dodatkowych,  nadmiernych  osiadań  czy
deformacji  zarówno fundamentów, ścian fundamentowych jak i  innych elementów
konstrukcyjnych budynku. 

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:  
 Modernizacja  hali  podniosłaby  komfort  ćwiczących  w  niej  uczniów  Liceum
Ogólnoksztacącego,  uczniów  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Studzieńcu  oraz
Społecznego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Sierpcu  i  zawodników  MKS
„Mazur”  oraz  piłkarzy  ręcznych  MKS „Kasztelan”,  podniosłaby  ogólną  estetykę
oraz prowadziła do zmniejszonego zapotrzebowania na energię. W zmodernizowanej
hali mogłyby się odbywać mecze międzynarodowe.
    
5. Szacunkowa wartość zamówienia: 702.000 zł netto, czyli 181.063,16 euro netto.
Brutto po doliczeniu podatku VAT 900.000 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: 19 maja-30 września 2008 r.

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, Ewa Nowakowska –
członek, Grzegorz Lisicki – 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

p.o. naczelnika 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: 31.01.2008 r.                                                    /-/ Zdzisław Dumowski 




