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                       UCHWALA NR ..39../..4L/2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                         z dnia ..^.^.^-.<T.Q^..2011 r.

   w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania zatoki autobusowej przy
       drodze powiatowej nr 3738W w miejscowosci Pszczele w 2011 roku

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 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. 4 pkt 8
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 zlecenie wykonania zatoki autobusowej przy drodze

      powiatowej nr 3738W w miejscowosci Pszczele w 2011 roku - zgodnie z
      wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zlecenia dokonac poza ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
      2004 roku Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zlecenia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem stanowiacym
      zaiacznik do niniejszej uchwaty.

   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:                                                       ,

Przewodniczacy   Jan Laskowski                       .... ..^y^...............

Czlonek       Marek Gasiorowski                  /--''^^::^^^.^77r........

Czlonek        Slawomir Olejniczak                      ............y..............

Czlonek        Wojciech Rychter                          ............ /.V'^A.........

Czlonek          Krystyna Siwiec                          ................sS-lWw^.......



            - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu,

            - Liceum Ogolnoksztalcace w Sierpcu,

            - Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu,

            - Zespol Szkol Nr 1 w Sierpcu.

      Ponadto Pan Starosta dodal, ze chcialby rowniez aby Dom Pomocy Spolecznej
      w Szczutowie rowniez zostal objety niniejszym przetargiem.
      Pani Sekretarz wyjasnila, iz ustalono ze Pani Dyrektor DPS w Szczutowie ma
      wynegocjowane korzystne warunki zakupu paliw dia potrzeb swej jednostki. Ponadto
      pojawilby sie problem odiegtosci DPS w Szczutowie od stacji, ktora zostalaby
      wyznaczona do odbioru paliw. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze stacja bylaby
      oddalona w odieglosci przekraczajacej 5 km, co byloby niekorzystne dia DPS
      w Szczutowie. Ponadto jednostka wykorzystuje sladowe ilosci paliwa.

9   Pani Sekretarz dodala, ze niniejszym przetargiem object byliby odbiorcy paliw
      plymiych z terenu miasta Sierpc i w ogloszeniu o przetargu zostal okreslony wymog,
      ze stacja nie moze bye oddalona od siedziby zamawiajacego w odieglosci
      przekraczajacej 5 km.

      Wobec powyzszego ustalono, ze DPS w Szczutowie nie zostanie ujety przetargiem na
      zakup paliw plynnych do pojazdow samochodowych wykorzystywanych przez
      jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

      Pan Starosta nadmienil, iz postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia
      publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do
      pojazdow samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
      Powiatu Sierpeckiego odbyloby si^ w trybie zapytania o cene.

^|   Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie

      podjeli

                               UCHWAL^NR 58/12/11
             w sprawie wyrazania zgody na udzielenie zamowienia publicznego

        na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do pojazdow
             samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne

                               Powiatu Sierpeckiego
                 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.



Ad.pkt12.
Pan Starosta poinformowal, iz zostala przygotowana procedura przetargowa na
zakup   samochodu   sluzbowego   na   potrzeby   Starostwa   Powiatowego
w Sierpcu.
Pan Starosta nadmienil, ze zamowienie publiczne pn. zakup samochodu shizbowego
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu nastapiloby ponizej 193000 euro
i postepowanie przetargowe moze nastapic w trybie zapytania o cene.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze na ustalenie trybu postepowania przetargowego nie ma
wplywu tyiko cena, ale takze charakter zamowienia. Ponadto Pani Sekretarz
nadmienila, ze osoba zajmujaca si? zamowieniami publicznymi w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu zaopiniowala, ze niniejsze postepowanie winno zostac
zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
Minimalne warunki zamowienia publicznego zostaly okreslone we wniosku, ktory
bedzie stanowic zaiacznik do uchwaly wyrazajacej zgode na udzielenie zamowienia
publicznego pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, tyiko Zarzad Powiatu winien sprecyzowac tryb zamowienia publicznego.
Pan S.Olejniczak dodal, iz przedmiotowego zamowienia nalezy dokonac w drodze
przetargu.

Wobec powyzszego ustalono, iz przetarg na zakup samochodu sluzbowego na
potrzeby Starostwa Powiatowego   w Sierpcu   nastapi w trybie przetargu
nieograniczonego. Natomiast warunki techniczne samochodu szczegolowo zostanq_
okreslone w specyfikacji.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 59/12/11
       w sprawie wyrazania zgody na udzielenie zamowienia publicznego

     pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
                                 w Sierpcu

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 13 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt13.
Czlonkowie Zarzadu zapoznali sie z informacja^ dotyczacy skarg, ktore wplynely do
Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roku 2010 ktora stanowi zaiacznik nr 14 do
niniejszego protokolu.

Nie wniesiono uwag do niniejszej informacji.

Ad.pkt14.
Pan Starosta poinformowal, iz Pani Ewa Barchanowicz Dyrektor Powiatowego


