
^W. 0^^ ^^^

  UCHWALA NR ....^./..^.../lO

ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
   z dnia..^..^5^.......2010 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na dodatkowe
roboty budowlane zwiazane z zadaniem pn. Remont dachu budynku
warsztatow szkolnych Centrum KsztaScenia Praktycznego w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r.
?113, poz. 759 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na dodatkowe roboty
budowlane zwiazane z zadaniem pn. Remont dachu budynku  warsztatow
szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Sierpcu - zgodnie z wnioskiem
stanowiacym zaiacznik do uchwaly.

                                    @2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                    @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1.. Jan Laskowski -

2. Marek Gasiorowski

3. Slawomir Olejniczak

4. Wojciech Rychter

5. Krystyna Siwiec

Przewodniczacy

    - czlonek

    - czlonek

    - czlonek

    - czlonek



Nr sprawy ORS 272.3.2011

Zarzqd Powiatu w Sierpcu

                                   WNIOSEK
              o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

   1. Wnioskodawca: Wydzial Oswiaty, Rozwoju i Spraw Spolecznych

  2. Rodzaj zamowienia: robot}' budowlane

  3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia: dodatkowe roboty budowlane
' zwiqzane z zadaniem pn. Remont dachu budynku warsztatow szkolnych Centrum

  Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu

  4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:
  Zamowienie jest nastepstwem wniosku Wykonawcy potwierdzonym przez   inspektora
  nadzoru i dyrektora CKP-u.

       5. Szacunkowa wartosc zamowienia: 10581,24 zl netto, czyli 2756,24 euro.
       Lqczny koszt robot dodatkowych brutto - 10581,24 x 1.23 = 13014,93 zL VAT-
       2433,6921.

A   6. Sposob ustalenia wartosci zamowienia: Wartosc robot przyjeto na podstawie
      kosztorysu   ofertowego opracowanego przez 'wykonawce robot podstawo'wych
      zbytych w przetargu meograniczonym.

      7. Zrodto finansowania zamowienia: kwota jest zabezpieczona w srodkach
      niewygasajqcych budzecie powiatu 2010/2011 r.

      8. Termin realizacji zamowienia: 15 kwietnia 2011 r.

      9. Proponowany tryb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia: zamowienie
      po-winno bye zrealizo^vane w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 67
      ust. I pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
      2010 r. Nr 133, poz. 759 z pozn. zm.).

      10. Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony: W celu prawidfowego
|R   wykonania inwestycji konieczne jest wykonanie robot dodatkowych wskazanych we

      wniosku. Ich oddzielenie od zamowienia podstawowego wymagaloby   poniesienia



niewspolmiernie wysokich kosztow. Wartosc robot o wartosci me przekraczajqcej wartosci
'50% robot podstawowych zostataby udzielona wykonawcy, ktoremu zbyto roboty
podstawowe w przetargu nieograniczonym.
11. Proponowany sidad komisji przetargowej:

      me dotyczy

12. Tryb powotania komisji przetargowej: me dotyczy

13. Opinia dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia; kwota jest
zabezpieczona w srodkach niewygasq/qcych budzecie powiatu 2010/2011 r.

                                                                    Skarbnik Powiatu
                                                            /-/ Stanislaw Pijankowski

                                                                <^ (//

                                                         Naczelnik Wydzialu Oswiaty,
                                                         Roz\voju i Spraw Spolecznych

                                                          /-/Zbigniew Cza/fyowski

                                                             /^^^-/'/CA--

OPINIA PELNOMOCNIKA STAROSTYDS. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Przedmiot zamowienia opisany we wniosku nalezy uzyskac w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr
133, poz. 759 z pozn. zm.).

Data: 21.02.2011 r./-/Zdzislaw Dumowski


