
UCHWAŁA NR 993/112/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o  wartości
poniżej  60.000  euro   w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn.
Dokumentacja  projektowa  przebudowy  i  modernizacji  hali  sportowej   Liceum
Ogólnokształcącego według  założeń  koncepcji  architektonicznej  Centrum
turystyczno-sportowego  na bazie  krytej  pływalni,  hotelu  i  hali  sportowej  wraz  z
modernizacją  otoczenia  na działkach nr 3825/1  i  3825/2  położonych w Sierpcu
przy ul. Sucharskiego 2

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.),  art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 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.),   art.  39  ustawy z  dnia  29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. W związku z  uchwałą Rady Powiatu nr 88/XV/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.,
uchwałami Zarządu Powiatu nr 641/63/04 z dnia 29.11.2004 r., nr  782/82/05 z dnia
17 czerwca 2005 r. wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Dokumentacja projektowa przebudowy
i  modernizacji  hali  sportowej   Liceum  Ogólnokształcącego  według  założeń
koncepcji  architektonicznej  Centrum  turystyczno-sportowego  na  bazie  krytej
pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr
3825/1  i  3825/2  położonych  w  Sierpcu  przy  ul.  Sucharskiego  2  zgodnie  z
wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z p. Wojciechem Kornatowskim na usługi
eksperckie  związane  z  pracą  komisji  przetargowej  powołanej  do  realizacji
zamówienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                  .........................................
2. Marek Lejman - członek                                             .........................................
3. Andrzej Twardowski- członek                                    .........................................



Nr sprawy IR 2212/1/06

 
 ZARZĄD POWIATU SIERPECKIEGO

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca: Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju powiatu
2. Rodzaj zamówienia: usługa – prace projektowe
3. Nazwa  i  określenie  przedmiotu  zamówienia:    Dokumentacja  projektowa

przebudowy i  modernizacji  hali  sportowej  Liceum Ogólnokształcącego według
założeń  koncepcji  architektonicznej  Centrum  turystyczno-sportowego  na  bazie
krytej  pływalni,  hotelu  i  hali  sportowej  wraz  z  modernizacją  otoczenia  na
działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego 2.

4. Uzasadnienie  celowości  realizacji  zamówienia: w  Planie  Rozwoju  Lokalnego
przyjętego w uchwale Rady Powiatu nr 88/XV/2004 z 28 kwietnia 2004 r. na lata 2004-
2006 jako jeden z celów strategicznych uznano podniesienie atrakcyjności turystycznej
Powiatu  Sierpeckiego,  a  wynikające  z  niego  zadanie  sformułowano  następująco:
Przebudowa,  modernizacja  i  dostosowanie  Krytej  Pływalni  w  Sierpcu  do  potrzeb
Centrum  Szkoleniowo-Konferencyjno-Rekreacyjnego.  W  uchwale  wykonawczej  nr
641/63/2004 z  dnia  29.11.2004 r.  Zarząd Powiatu  przyjął,  że  realizacja  powołanego
zadania  wymaga  realizacji  inwestycji  pn.   Budowa  Centrum  rekreacyjno-sportowo-
rehabilitacyjnego na bazie krytej pływalni,  hotelu i hali  sportowej wraz z modernizacją
otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego 2.
Zarząd  Powiatu  następnie  w  uchwale nr   782/82/2005  z  dnia  17  czerwca  2005  r.
zmodyfikował harmonogramy czynności konieczne do wykonania przy realizacji zadania.
W  dniu 31 sierpnia 2005 r.  Zarząd uzyskał od projektanta koncepcję architektoniczną
Centrum,  a  po  odbyciu  konsultacji  społecznych  zakończonych  pozytywnymi  opiniami
koncepcję  zaakceptował. Kontynuując  podjęte  działania  można  dokonać  podziału
zadania budowy Centrum na dwa etapy: 1. etap to przebudowa hali sportowej, 2. etap to
modernizacja pływalni krytej i rozbudowa hotelu.  

   W pierwszej kolejności wysiłki inwestycyjne Powiatu  winny się skupić na zadaniu 1., tj.
na  przebudowie hali sportowej jako elementu składowego przyszłego Centrum. Realizacja
zadania  wymaga  uzyskania  dokumentacji  technicznej.  Ogłoszenie  przetargu
nieograniczonego na dokumentację jest zasadne z tego względu, że autor koncepcji Centrum
ma wprawdzie  niepodważalne prawa autorskie  do  pływalni  krytej  i  hotelu,  ale  w skład
Centrum w jego koncepcji wchodzi także hala sportowa zbudowana w latach 1976-1983.
Projektanci hali mimo podjętych wysiłków nie zostali ustaleni.  Przetarg na dokumentację



musi zawierać warunek   wykorzystania przez  oferentów  koncepcji Centrum opracowanej
przez inż.  Wojciecha Kornatowskiego. Autor  koncepcji  Centrum wyraził  na to  zgodę (w
załączeniu kserokopia naszego pisma IR 2212/1-1/06 z 9 marca 2006 r. i odpowiedź inż.
Wojciecha Kornatowskiego z 10 marca 2006 r.), ale przedstawił szereg  istotnych wniosków
ważnych  zarówno  dla  Zamawiającego,  jak  i  dla  potencjalnych  wykonawców  biorących
udział w przetargu.
5. . Szacunkowa wartość zamówienia: 50.000 zł netto, tj. 12.355,44 euro. 

Brutto: 61.000 zł.
6. Sposób  ustalenia  wartości  zamówienia:  szacunkowy  koszt  koncepcji  ustalony   na

podstawie rozpoznania cen ukształtowanych przez rynek.
7. Źródło finansowania zamówienia: budżet powiatu na 2006 rok.
8. Termin realizacji zamówienia: 15 września 2006 r.
9. Proponowany  tryb  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia: przetarg

nieograniczony
10.Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony: nie dotyczy
11. Proponowany skład komisji ds realizacji zamówienia:
Marzena Kowalska – przewodniczący Komisji
Krystyna Sztybur – członek
Jerzy Krzemiński – członek 
Zdzisław Dumowski – sekretarz Komisji
oraz ekspert – Wojciech Kornatowski
12.Tryb powołania komisji ds realizacji zamówienia: zarządzenie Starosty Sierpeckiego.
13.Opinia  dotycząca  zabezpieczenia  finansowego  realizacji  zamówienia: kwoty  są

zabezpieczone w budżecie powiatu na 2006 r.
                                                                                       Skarbnik Powiatu

                                                                                     /-/ Stanisław Pijankowski

Samodzielne stanowisko pracy 
ds. inwestycji i rozwoju  powiatu

                                                                                              /-/ Zdzisław Dumowski
_____________________________________________________________________

OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przedmiot zamówienia należy uzyskać w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39
ustawy z 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z
późn. zm.).

Data: 25.04.2006 r.                                                    /-/ Zdzisław Dumowski 


