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 UCHWALANr ^OZ . 3^/ .11
ZARZADU POWIATU W SffiRPCU

     z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Shipia - Schabajewo w miejscowosci
Makomazy w 2011 roku.

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78, poz. 2488)
- uchwala si?, co nast^puje:

                                    @1.
W zaHczniku do Uchwaly Nr 146.24.2011 Zarz^du Powiatu w Sierpcu z dnia
08 czerwca 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Slupia -
Schabajewo w miejscowosci Makomazy w 2011 roku, wprowadza si? nast^puj^ce
zmiany:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia:
(przedmiot zamowienia nalezy okreslic za pomoca_ obiektywnych cech technicznych
ijakosciowych oraz podacjego ilosc).
Przebudowa drogi powiatowej nr 3756W Slupia - Schabajewo w miejscowosci
Makomazy na dhigosci ok. 1000 mb w 2011 roku^.

                                     @2.

Pozostale postanowienia Uchwaty Nr 146.24.2011 z dnia 8.06.2011 r. pozostaj^
bez zmian.



                                     @3.

Wykonanie uchwaly powierza si? p.o. Kierownikowi Zarzqdu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                     @4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarz^d:

Przewodniczqcy   Jan Laskowski

Cztonek Marek G^siorowski

Cztonek Slawomir Olejniczak

Cztonek Wojciech Rychter

Czlonek Krystyna Siwiec



ZaI^cznikdouchwatyNr^^- 3^,20^-

Zarzadu Powiatu w Slerpcu
z dnia . .^.^^P?7 '<-? ^6^

Sieipc, dnia 08,08.2011 r.
ZDP.DT.0024.43.2011

                                       WNIOSEK
                  o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

 1. WNIOSKODAWCA:
    Zarzqd Drog Powiatowych w Sierpcu

 2. Rodzaj zamowienia publicznego (wlasciwe podkreslic):

   a) roboty budowlane
    b)ushigi
    c) dostawy

 3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia:
   (przedmiot zamowienia nalezy okreslic za pomoca, obiektywnych cech technicznych i
   jakosciowych oraz podacjego ilosc):

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3756W Shipia - Schabajewo w miejscowosci
 Makomazy na diugosci ok 1 000 mb w 2011 roku

 4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

   Art. 19 ust 1, ust 2 pkt 3 oraz art. 20 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
 drogach publicznych.

 5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

                   Netto                     201.544,72 zl     tj. 52.499 EURO
                    VAT 23%                46.355,29 zl
                    Brutto                   247.900,01 zl

                          OGOLEM BRUTTO: 247.900,01 z@

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

   kosztorys inwestorski

7. Zrodto finansowania zamowienia:

  Budzet Zarz^du Drog Powiatowych w Sierpcu
  Porozumienie z Gmin^ Zawidz

8. Termin realizacji zamowienia:

  n - IV kwartat 2011 roku

9. Proponowany tryb post^powania w sprawie udzielenia zamowienia:

  Przetarg nieograniczony


