
UCHWAŁA Nr Ufe^. M .2021
ZARZĄDU POWIATU w SIERPCU

z dnia 6 maja 2021 n

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej
nr 3725W Pawlowo-Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j, Dz.U. z 2020 r. póz. 920) oraz art. 19 ust. l, ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust la
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U, z 2020 r., póz. 470 z późn. zm.),
zgodnie z art. 275 pkt l ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 2019 z późn. zm.) oraz § 77 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego
uchwalonego Uchwalą Rady Powiatu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (t.j. Dz. Urz. Woj.
Maź. z 2019 r., póz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt l
ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001094 w m.
Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo-Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi - zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu Pana Artura
Obrębskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

§ 2, Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Andrzej Cześnik - Przewodniczący

2) Sławomir Olejniczak - Członek

3) Sławomir Krystek - Członek

4) Dariusz Twardowski - Członek

5) Marek Chyliński - Członek



• Załącznik
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ZDP.DT.1.001.13.2021

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

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
i jakościowych oraz podać jego ilość)

„Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej
nr 3725W Pawłowo-Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi"

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia

art. 19 ust. l, ust. 2 pkt 3 oraz art. 20 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych

5. Szacunkowa wartość zamówienia

Netto l 056 910,57 zł tj. 247 560,62 euro
VAT 23% 243 089,43 zł
Brutto l 300 000,00 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

kosztorys inwestorski

7. Źródło finansowania zamówienia

budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
dotacja Gminy Sierpc

8. Termin realizacji zamówienia

IIMV kwartał 2021 roku



9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

10. Uzasadnienie wyboru innego trybu niż tryb podstawowy

nie dotyczy

11. Proponowany skład komisji przetargowej (jeżeli wybrana procedura tego
wymaga)

L Zbigniew Rzadkiewicz - Przewodniczący Komisji

II. Ewelina Grodzicka - Sekretarz Komisji

III. Katarzyna Walewska - Członek Komisji

12. Tryb powołania komisji przetargowej

zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia
04.01.2021 roku

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia

budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
dotacja Gminy Sierpc

GŁÓWNA KSłfiGOWA

Wk>/ j • \nar Katarzyna W$&f$Ka
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