
UCHWAŁA  Nr  13/4/06
ZARZĄDU  POWIATU  W  SIERPCU

z  dnia  14 grudnia 2006 r.

w  sprawie   wyrażenia   zgody  na  udzielenie  zamówienia   publicznego  na
wykonanie   zagospodarowania   poscaleniowego   we   wsi   Grabal   gm.
Szczutowo.

Na  podstawie  art.   32  ust.   2  pkt  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca
1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592
z  późn.  zm.),  §  55  ust.  2  pkt  4  i  §  60  ust.  1  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego
(Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  z  dnia  2  lipca  2002 r.  Nr  173,  poz.  3826  z  późn.  zm.)
oraz  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz.  U.  nr  19,  poz.  177  z  późn.  zm.)  Zarząd  Powiatu   uchwala,  co  następuje:

§  1.

Wyraża się zgodę  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego   na   wykonanie   zagospodarowania   poscaleniowego   we  wsi
Grabal   gm.   Szczutowo   zgodnie   z   wnioskiem  stanowiącym  załącznik   do
niniejszej  uchwały.

§  2.

Koszty  wykonania  zadania  pokryte  będą  z  dotacji  budżetowej  w  dziale  010 i
refundowane  ze   środków  unijnych  zgodnie   z   wnioskiem o  dofinansowanie
realizacji   projektu  w  zakresie  działania  2.2.   „Scalanie  gruntów” w  ramach
Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora
żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004 – 2006”.

§  3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Staroście  Sierpeckiemu.

§  4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Zarząd:

1.Sławomir Fułek – przewodniczący                       .......................................
2. Andrzej Twardowski – członek                           .......................................
3.Szczepan Jamiołkowski - członek                        ........................................  
4.Paweł Kaźmierczak – członek                              ........................................
5.Adam Pijankowski  - członek                               ........................................



Zał. do uchwały Nr 13/4/06
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14.12.2006r.

Sierpc, dnia  11.12.2006 r.

Nr sprawy G.6017-3/44/06

     Zarząd Powiatu
      w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

WNIOSKODAWCA:

Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami

Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):
a)      roboty budowlane  
b) usługi
c) dostawy

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

Remont  urządzeń  wodnych  na  terenie  wsi  Grabal  gm.  Szczutowo  związany                     z
zagospodarowaniem  poscaleniowym  gruntów  rolnych,  który  obejmuje:
– Udrożnienie  i  pogłębienie  rowów  melioracji  szczegółowej  rów  G  na  długości  1,01

km  i  rów  L  na  długości  0,37  km.
– Remont  6  przepustów  typu  P – 1/60  i  MK  o  średnicy  60  i  80  cm.
–  Pogłębienie   5   sztuk   zbiorników   wodnych,   3   przy   rowie,   1   na   rowie

i  1  śródpolny. 
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Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Realizowane   w   latach   2005  –  2007   scalenie   gruntów   wsi   Grabal   związane   jest
z   zagospodarowaniem  użytków  zielonych  oraz  modernizacją  dróg  transportu  rolnego
poprzez  ich  poszerzenie.  Wiąże  się  to  z  remontem  urządzeń  wodnych  dotyczących
melioracji  łąk  i  odwodnienia  dróg.  

Szacunkowa wartość zamówienia:

netto: 114 799,56 zł
brutto: 140 055,46 zł

Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Na  podstawie  kosztorysu  inwestorskiego

Źródło finansowania zamówienia:

Dotacje  budżetowe  działu  010

Termin realizacji zamówienia:

Koniec  I  kwartału  2007 r.

Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

przetarg  nieograniczony

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

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

1. Zdzisław  Dumowski
2. Jerzy  Pufelski
3. Krystyna  Stawicka
4. Maria  Jachimczak
5. Agnieszka  Kikolska
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12. Tryb powołania komisji przetargowej:

Zarządzenie  Starosty  Sierpeckiego

Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

Kwota  140 005  zł  jest  zabezpieczona  w  projekcie  budżetu  powiatu  na  2007 r.

...............................................................
/podpis właściwej komórki finansowej/

...............................................................
               /podpis wnioskodawcy/

OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY  DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot  zamówienia  należy  uzyskać  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  -  art.  39  ustawy
z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  164,  poz.
1163  z  późn.  zm.)

Data ....................................                             ......................................
(podpis)




