
UCHWAŁA NR 331/57/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 marca  2008 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  łącznej 
wartości poniżej 5150000 euro na  wykonanie wymiany pokrycia dachowego na 
budynkach szpitala powiatowego w Sierpcu, ul. Słowackiego 32 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 wymiany pokrycia dachowego 
na budynkach szpitala powiatowego w Sierpcu, ul.  Slowackiego 32 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. Adam Pijankowski – członek                           .. .........................................
5. Paweł Kaźmierczak - członek                           .............................................



Nr sprawy ORS 3431/7/08

 
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   wymiany  pokrycia 
dachowego na budynkach szpitala powiatowego w Sierpcu, ul. Słowackiego 32.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:  
Wymiana  pokrycia  dachowego  na  dwóch  budynkach  szpitalnych  kończy  proces  
usuwania azbestu z dachów. Koszt  przedsięwzięcia będzie pomniejszony o dotację 
celową z WFOŚiGW przyznaną w 2008 r. Powiatowi Sierpeckiemu na ten cel.

5. Szacunkowa wartość zamówienia: 168.032 zł netto, czyli 43.339,60 euro netto.  
Brutto po doliczeniu podatku VAT 205.000 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: maj-czerwiec 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:
Szczepan  Jamiołkowski  –  przewodniczący,  Agnieszka  Gałkowska  –  członek,  Zbigniew  
Czajkowski – członek, Leszek Guba – 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: 18.03.2008 r.                                                    /-/ Zdzisław Dumowski 


