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                         UCHWALA NR-fe^./^./lOll

                      ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU
                          z dnia .^.^^2^.2011 r.

   w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na zakup
    emulsji asfaltowej do remontow czastkowych drog powiatowych w 2011.

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z djniia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
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 @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                       @1.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na zakup emulsji

      asfaltowej do remontow czastkowych drog powiatowych w 2011 roku
      - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

   3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                  ^-~\ !\

                                            <nt'Przewodmczacy   Jan Laskowski        .... ..T^-r--1' ............

Czlonek           Marek Gasiorowski   /^..^^^^^^^rr^^

Czlonek           Slawomir Olejniczak ......../..................

Czlonek            Wojciech Rychter      .............y.v^........

Czlonek            Krystyna Siwiec       ................'M^MK.......



Zaiacznik do uc.hwafy Nr ~d. ^ /! @> / SjO^

Zarzadu Powiatu w Sierpcu
zdnia ..^^%^^-.<^^</

Sierpc, dnia 08.03.2011 r.

ZDP.DT.0064 -14/2011

                                      WNIOSEK
                 o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

1.WNIOSKODAWCA:
   Zarzad 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 pomocq_ obiektywnych cech technicznych i
   jakosciowych oraz podacjego ilosc).

Dostarczenie emulsji asfaltowej drogowej do remontow czastkowych drog powiatowych
w 2011 roku w ilosci ok. 70 ton.

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          122.500,00 zl    ^J- 3^- '3 0 9 ft/tZo

                   VAT 23%     28.175,00 zl                                     ^
                    Brutto        150.675,00 zl                                    '

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

  Na podstawie danych rynkowych i kalkulacji wlasnej.

7. Zrodto finansowania zamowienia:

  Budzet Zarzadu Drog Powiatowych.

8. Termin realizacji zamowienia:

  11 - IV kwartal 2011 roku.

9. Proponowany tiyb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia:

  Przetarg nieograniczony.

10. Uzasadnienie wyboru innego trybu niz przetarg nieograniczony.

  Nie dotyczy



11. Proponowany sklad komisji przetargowej (jezeli wybrana procedura tego wymaga):

- Przewodniczacy Komisji

- Sekretarz Komisji

- Czlonek Komisji

- Czlonek Komisji

    I. Obrebski Artur                      - Przewodniczacy Komisji

    II. Adam Kurta                        - Sekretarz Komisji

   III. Ewelina Jucha                       - Czlonek Komisji

   IV. Zbigniew Rzadkiewicz               - Czlonek Komisji

12. Tryb powotania komisji przetargowej:

   Zarzadzenie Nr 2/2009 Kierownika ZDP w Sierpcu z dnia 21.05.2009 roku.

Opima dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia:

Budzet Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu.
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/podpis v^as^WeJ MsimtkMmmsowe]/


