
UCHWAŁA NR 862/91/05
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 21 października 2005 r.

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia    uzupełniającego  z
wolnej  ręki  w  związku  z  robotami  budowlanymi  pn.   termomodernizacja
budynku  administracyjno-biurowego  Starostwa  Powiatowego  przy  ul.
Kopernika 9  w Sierpcu 
   

Na podstawie art. 32 ust. 2 p. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  § 55. ust. 2 p. 4 oraz § 60. ust.
1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z
późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  nr  19,  poz.  177  z  późn.  zm.)  Zarząd  Powiatu  Sierpeckiego
uchwala, co następuje: 

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego   w  związku  z
termomodernizacją  budynku  administracyjno-biurowego  Starostwa  Powiatowego
przy ul. Kopernika 9  w Sierpcu  zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

                                                                             § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                   .........................................
2. Witold Lorek – członek                                                .........................................
12.Andrzej Gromelski – członek                                      .........................................
13.Marek Lejman   - członek    .........................................
14.Andrzej Twardowski   .........................................



Nr sprawy ORS 2223/1/05

 
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: uzupełniające roboty  w związku z
termomodernizacją  budynku  administracyjno-biurowego  Starostwa  Powiatowego
przy ul. Kopernika 9  w Sierpcu. Zakres robót uzupełniających został ukształtowany
w miarę postępu prac budowlanych prowadzonych przez PHU “Budomex” od 29
września  2005  r.  Zakres  prac  wynika  ze  zgłoszeń  przedstawionych  Inwestorowi
przez Wykonawcę  (pismo z 04.10.2005 r.) - zał. 1) potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru oraz na podstawie zgłoszenia z inicjatywy samego Inspektora dotyczącego
modernizacji węzła cieplnego (pismo z 10.10.2005  wraz z rysunkiem technicznym –
zał. 2), jak i  protokołu konieczności z 10.10.2005 r. (zał. 3).
4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:  PUP “Budexpol” sp. z o.o. jako
wykonawca  dokumentacji  robót  remontowych  w  swym  projekcie  ujął  oprócz
termomodernizacji  modernizację  sieci  grzewczej  i  elektrycznej.  Projektant  nie był
przez  Zamawiającego  ukierunkowywany,  jeśli  chodzi  o  użycie  materiałów  oraz
ostateczny kształt projektu, więc przyjął założenie, że Zamawiający chce ponieść jak
najniższe koszty remontu i dlatego wybierał materiały tanie i technologię niezbędną.
Otrzymana  dokumentacja  projektowa  była  kompletna  i  spełniała  oczekiwania
Zamawiającego.  Jednakże  niedostateczna  ilość  środków  finansowych  skłoniła
Zamawiającego  do  wyłączenia  z  zamierzonego  remontu  prac  elektrycznych,  ale
mechaniczne  oddzielenie  tych  prac  nie  pozostało  bez  wpływu na pozostała  część
zamierzonych  robót.  W trakcie  realizacji  zadania  na  znaczeniu  zaczęła  zyskiwać
ocena,  że  ze  względów  funkcjonalno-użytkowych  i  estetycznych  właściwe  będzie
wykonanie robót uzupełniających w zakresie zasugerowanym przez Wykonawcę prac
remontowych  (PHU  “Budomex”  Dariusz  Rzeszotarski)  i  Inspektora  nadzoru.
Włączenie  tych  prac  w  tok  obecnych  robót  podstawowych  racjonalizuje  całość
zamierzenia inwestorskiego.
5. Szacunkowa wartość zamówienia: 27.804 zł netto, czyli 8.204,01 euro netto.

Brutto po doliczeniu podatku VAT 33..920,88 zł.   
6. Sposób  ustalenia  wartości  zamówienia:  Przy  szacowaniu  wartości  robót

wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie tych robót  oparto się o dane wyjściowe do
kosztorysowania  takie  jak  przy  opracowywaniu  oferty.  Ceny  jednostkowe sprzętu  i
materiałów nie występujące w kosztorysie oferty przyjęte będą według minimalnych



cen  publikowanych  w  wydawnictwach  “SEKOCENBUD” dla  okresu  wykonywania
robót.

7. Źródło finansowania zamówienia: budżet powiatu na 2005 rok.
8.  Termin  realizacji  zamówienia:  zamówienie  powinno  być  zrealizowane  w  trakcie
trwania robót przy wykonaniu termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego
Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9  w Sierpcu, nie później jak do 1.12. 2005
r.
9.  Proponowany  tryb  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia: zamówienie
powinno  być  zrealizowane  w  trybie  wolnej  ręki  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – art. 67 ust. 1 p. 6 (Dz. U. nr 19, poz. 177 z
późn. zm.).
10.  Uzasadnienie  wyboru  innego  niż  przetarg  nieograniczony: Możliwość  udzielenia
zamówienia uzupełniającego została przez Inwestora przewidziana w Specyfikacji Istotnych
Warunków  Zamówienia  oraz  w  umowie  z  Wykonawcą  wyłonionym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego.  Zamówienie  uzupełniające  jest  ściśle  związane  z  zamówieniem
podstawowym,  udzielenie  go  następuje  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia
podstawowego. 

11. Proponowany skład komisji przetargowej: nie dotyczy
15.Tryb powołania komisji przetargowej: nie dotyczy

16.Opinia  dotycząca  zabezpieczenia  finansowego  realizacji  zamówienia:  kwota  jest
zabezpieczona w budżecie powiatu na 2005 r. 

Skarbnik Powiatu
                                                                                                    /-/ Stanisław Pijankowski

Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Rozwoju i Spraw Społecznych

                                                                                              /-/ Marzena Kowalska
_________________________________________________________________________
OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przedmiot zamówienia opisany we wniosku należy uzyskać z w trybie wolnej ręki – art.
67 ust. 1 p. 6  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr
19,  poz.  177  z  późn.  zm.).  Zastosowanie  trybu  przetargu  nieograniczonego  lub
ograniczonego byłoby nieekonomiczne tak w sensie czasowym jak i finansowym.

Data: 14.10.2005 r.                                                    /-/ Zdzisław Dumowski 


