
UCHWAŁA Nr 488.93.2021
ZARZĄDU POWIATU w SIERPCU

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3733W
Piastowo-Bledzewo w miejscowości Bledzewo, gm. Sierpc, powiat sierpecki

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 Uchwałą 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. W Uchwale Nr 461.88.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy
drogi powiatowej nr 3733W Piastowo-Bledzewo w miejscowości Bledzewo, gm. Sierpc, powiat
sierpecki- w załączniku do niniejszej uchwały pkt 5,7113 otrzymują brzmienie:
1) "'5. Szacunkowa wartość zamówienia:

Netto 406 652,04 zł tj. 95 250,28 euro
VAT 23% 93 529,96 zł
Brutto 500 182,00 zł"

2) "7. Źródło finansowania zamówienia:
budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
dotacja Gminy Sierpc
dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych- budowa
i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

3) "13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
dotacja Gminy Sierpc
dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych- budowa
i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Andrzej Cześnik - Przewodniczący

2) Sławomir Olejniczak - Członek

3) Sławomir Kry stek - Członek

4) Dariusz Twardowski - Członek

5) Marek Chyliński - Członek


