
UCHWAŁA Nr %<0 .AUh-m 2018 
ZARZĄD POWIATU w SIERPCU 

z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
modernizacji budynku DPS w Szczutowie i przebudowę poddasza w segmencie 
A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz 
modernizacji przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji 
ściekowej tłocznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.) oraz § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
modernizacji budynku DPS w Szczutowie i przebudowę poddasza w segmencie A na 
pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizację 
przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej -  
zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zamówienia 
udzielić w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Upoważnia się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie do 
zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu pomocy Społecznej 
w Szczutowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  Członek

3) Krystyna Siwiec -  Członek

4) Sławomir Olejniczak -  Członek

5) Stanisław Pawłowski -  Członek



Dom Pom ocy Społecznej 
w  Szczutowie  
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DPS.KA.212.1.1.2018

Z arząd Pow iatu  

w  Sierpcu

o
WNIOSEK

1. Wnioskodawca:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):

a) roboty budowlane
b) usługi
c) dostawy ...

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia (Przedmiot zamówienia należy określić za 
pomocą obiektywnych cech technicznych ijakościowych oraz podać jego ilość):

„Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w 
segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt 
pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą 
przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
zagospodarowanie nieużytkowej części poddasza Domu pozwoli na stworzenie 
miejsc zamieszkania dla podopiecznych;
modernizacja przepompowni ścieków poprawi warunki eksploatacyjne, 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort obsługi oraz zwiększy wydajność.

5. Szacunkowa wartość zamówienia: :
netto 574 074,07 zł, tj.133 143,32 euro 
brutto 620 000,00 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 
kosztorys inwestorski



7. Źródło finansowania zamówienia:
Zamówienie finansowane z budżetu Powiatu Sierpeckiego i dotacji z 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

8. Termin realizacji zamówienia:
31.10.2019 rok

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia: 
tryb „przetarg nieograniczony”

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony: 
nie dotyczy

11. Skład Komisji przetargowej:
1) Ewa Bartnicka
2) Agnieszka Minc
3) Teresa Liszewska
4) Krzysztof Ratuszny

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Nr 16.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie z 
dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 
Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 16.2016 Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej.

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia: 
zabezpieczenie finansowe na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo -  
kosztorysowej;
środki na 2018 rok zabezpieczone w budżecie Powiatu Sierpeckiego, na 2019 rok 
w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2018-2034.

GŁÓWNA KSIĘGOWA 

m gr Ewó h hicka

podpis właściwej komórki finansow ej


