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                        UCHWALA NR 53jA2sJ\ 1

                    ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
                            zdnia81utego2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego pn. Zakup
samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), @ 55 ust. 2 pkt 4
oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr
173, poz. 3826 z pozn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                      @1.

Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego ponizej 193000 euro
na zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Sierpcu - w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z wnioskiem
stanowiacym zaiacznik do uchwaly.

                                        @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                      @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                        ^   \\
1. Jan Laskowski - przewodniczacy Zarzadu         ...... '"^JJ^.....................

2. Marek Gasiorowski- czlonek                     .... .^^^^^^f?:^"........

3. Woj ciech Rychter - cztonek                         ................/.{/^.^...../.........

4. Krystyna Siwiec - czlonek                            ...................l^ff?.........

5. Slawomir Olejmczak - czlonek                      ......... .........././.................



Data ..........

Nr sprawy

                                        Zarzad Powiatu

                                        w Sierpcu

                               WNIOSEK

      o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

    1. Wnioskodawca

                  Wydzial Organizacyjno - Administracyjny

   2. Rodzaj zamowienia publicznego (wtasciwe podkreslic):

      a) roboty budowlane

      b) usiugi

      c) dostawa

   3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia (Przedmiot zamowienia
      nalezy okreslic za pomoca^ obiektywnych cech technicznych
      i jakosciowych oraz podac jego ilosc):

Przedmiotem  zamowienia jest  zakup jednego,  fabrycznie  nowego
i nieuzywanego (nie noszacego sladow uzytkowania) samochodu osobowego.
Przedmiot zamowienia musi spemiac co najmniej minimalne wymagania
techniczne oraz wyposazenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Dane techniczne i wyposazenie:

Dane ogolne:
a) rok produkcji 2011
b) nadwozie typu limuzyna,
c) liczba drzwi - 4,
d) liczbamiejsc siedzacych 5,
e) dhjgosc pojazdu mm. 4800, szerokosc min. 1800, rozstaw osi min. 2700



 Silnik i nadwozie:
 a) silnik benzynowy o pojemnosci max. 1,8 o mocy powyzej 150 KM,
 b) kolor nadwozia czem metalic,
 c) stalowe obrecze
 d) koto zapasowe stalowe.
 Bezpieczenstwo:
 a) czujnik parkowania (tyi),
b) poduszka powietrzna dia kierowcy i pasazera,
 c) boczne poduszki powietrzne z przodu,
 d) poduszka chroniaca kolana kierowcy,
 e) trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z przodu z regulacja^ wysokosci

   mocowania i pirotechnicznymi napinaczami,
f) kurtyny powietrzne,
g) ESP, ABS, ASR, MSR, HBA, EBV, EDL, DSR, ACS
h) przednie swiatia przeciwmgieme,
i) alarm z funkcjq_momtorowama wnetrza i czujnikiem przechylu oraz

   niezalezna syrena,
j) elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyhi systemem zabezpieczajacym

   przed przytrzasnieciem,
Komfort:
a) klimatyzacja automatyczna,
b) instalacja radiowa (8 glosnikow, 2 anteny),
c) radioodtwarzacz CD, MP3,
d) fotele przednie z regulacjq_ wysokosci

 Warunki dostawy:                  @/

a) Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednia^ dokumentacje
(oryginama^ instrukcje obslugi w jezyku polskim, ksiazke gwarancyjna, karte
pojazdu, ksiazke przegladow serwisowych),
b) Wykonawca zapewni realizacje zamowienia nie pozniej mz do trzech
miesiecy od daty podpisania umowy,
c) Koszty sprawdzenia,jazda probna obciazaja^w calosci Wykonawce,
d) Zamawiajacy odbierze samochod w punkcie wskazanym przez Wykonawce,
e) Samochod stanowiacy przedmiot zamowienia must spemiac warunki
techniczne przewidziane przez obowiazujace w Polsce przepisy prawne dia
samochodow osobowych pomszajacych sie po drogach publicznych oraz
warunki przewidziane przez przepisy prawa wspolnotowego w Unii
Europejskiej dia tego typu samochodow.
f)Wykonawca w dniu odbiom przedmiotu umowy udzieli Zamawiajacemu
gwarancji na dostarczony samochod.
Minimalne okresy gwarancyjne:
- na elementy mechaniczne; min. 24 miesia^ce;
- napowtoke lakiemicza; min. 36 miesiecy;
- naperforacje nadwozia: mm. 120 miesiecy.
- rok produkcji: 2011.



4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

     Samochod sluzbowyjest konieczny dia prawidtowego funkcjonowania
                      Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

          69.000 zl netto tj. 84870 zl bmtto czyli 17.973,30 euro

6. Sposob ustalania wartosci szacunkowej zamowienia:

                      cena obowiazujaca na rynku

7. Zrodto finansowania zamowienia:

                      Budzet powiatu na rok 2011

8. Termin realizacji zamowienia:

                          do 31 maja2011 r.

9. Proponowany tryb postepowania w sprawie o udzielenie zamowienia:

                         Przetarg nieograniczony

10-Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony:

                             Nie dotyczy

1 l.Proponowany sklad Komisji przetargowej (jesli wybrana procedura
   tego wymaga)

   1) Marek Gasiorowski - Przewodniczacy Komisji

   2) Magdalena Piotrowska - Cztonek Komisji

   3) Anna Trzeciak - Cztonek Komisji

   4) Zdzislaw Dumowski - Sekretarz

   5) Agnieszka Galkowska - Cztonek Komisji

12.Tryb powolania Komisji przetargowej:

                  Zarzadzenie Starosty Sierpeckiego



    13.0pmia dotycz^ca zabezpieczenia fmansowego realizacji zamowienia:
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                                      SKARBNSK POW1ATU

                                           c^-                                      StardsTa\wPiyvM^@ki
                                             /

                                         (podpis skarbnika)

                                           Z. up. SXA,ROSTY

                                           Magdalen'a Piotiwska
                                            MACZELNIK VVYDZiAtU

                                          Organizacyjno-Aclrriinistracyjnego

                                          (podpis wnioskodawcy)
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