
UCHWAŁA NR 1070/125/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 22 września 2006 r.

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zmian  w  umowie  na  roboty
budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1
w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b

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,
§ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz.
3826 z późn. zm.) oraz  §15.  umowy z dnia 10 sierpnia 2006 r.  zawartej  z PHU
“Polmag”  Magdalena  Romanowska  -  Zarząd  Powiatu  w  Sierpcu  uchwala,  co
następuje: 

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na dokonanie zmian w umowie z PHU “Polmag”  Magdalena
Romanowska 09-400  Płock,  ul.  Walecznych  9a/6  na  roboty  budowlane  pn.
Modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii
Krajowej  8a  i  8b  polegających na  zmianie  harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Upoważnia się Starostę i Wicestarostę do podpisania aneksu do umowy z PHU
“Polmag”Magdalena Romanowska 09-400 Płock,  ul.  Walecznych 9a/6 w zakresie
wyżej określonym.

                                                                             § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                  .........................................
2. Andrzej Twardowski- członek                                   .........................................
3. Maria Jamiołkowska – członek                                  ..........................................
4. Marek Lejman - członek                                             .........................................
5. Leszek Zarębski  - członek                                         .........................................



UZASADNIENIE

Udzielenie  zamówienia  publicznego  o  łącznej  wartości  poniżej  60.000  euro  na  roboty
budowlane, których celem była modernizacja dachu budynku b.  internatu Zespołu Szkół nr
1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b, nastąpiło w trybie wolnej ręki przewidzianym w
art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 1010/115/06 z
dnia 28.06.2006 r.

Składową  częścią  umowy z  wybranym Wykonawcą  robót  był  harmonogram rzeczowo-
finansowy dzielący roboty na 3 etapy. 

Zawarta z Wykonawcą umowa w § 15. przewiduje możliwość dokonania zmian w sytuacji,
gdyby  zaistniały  okoliczności,  których  w  chwili  zawarcia  umowy  nie  można  było
przewidzieć lub gdy zmiany są korzystne dla inwestora. W tym przypadku nie ulega zmianie
ani zakres prac, ani ich wartość, tylko  zakres przedmiotowy i wartościowy poszczególnych
etapów.

Uzasadnieniem  dla  proponowanych  zmian  jest  przesłanka,  że  dokumentacja  techniczna
opisująca  roboty mogła  prowadzić  Wykonawcę  do  błędnych wniosków i  niewłaściwego
podziału robót na etapy. Wady dokumentacji potwierdził inspektor nadzoru. 



 Załącznik nr 5  do umowy

                               HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT

Lp. Przedmiot zamówienia
Rodzaj robót

Wartość
elementu

robót
netto (zł)

Miesiące realizacji robót w 2006 r.
sierpień wrzesień październik

I Demontaż i przebudowa więźby
dachowej części budynku
pokrytego eternitem

28,50%

70.000 zł

II Demontaż i przebudowa więźby
dachowej części budynku
pokrytego blachą + roboty
murarskie

          38,50 

94.500 zł

III Roboty pokrywcze, obróbki
blacharskie wraz z
orynnowaniem, instalacja
odgromowa

          

           33,00

80.500 zł

Razem w poszczególnych miesiącach
Razem 100 245.000 zł

/miejsce/, dnia....................
/Czytelne  podpisy  osób  uprawnionych  do
reprezentowania wykonawcy/


