
UCHWAŁA Nr 699. ^3iL/.2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu 
w przetargu nieograniczonym wykonawcy hali sportowej przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Sierpcu na roboty budowlane polegające na podłączeniu hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki 
aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), § 85 ust. 1 pkt
1 i 4 oraz § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. 
Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie wykonawcy hali sportowej przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Sierpcu, zamówienia publicznego w kwocie 112.650,00 zł na 
wykonanie robót budowlanych, polegających na podłączeniu hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej 
oraz poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki 
aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym -  zgodnie 
z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący Zarządu

2) Wojciech Rychter- Członek

3) Sławomir Olejniczak -  Członek

4) Stanisław Pawłowski -  Członek

5) Krystyna Siwiec -  Członek



Załącznik do
UCHWAŁY Nr 698.132.2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 9 marca 2018r.

Nr sprawy ON.272.8.2018

Zarząd Powiatu 
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):
a") roboty budowlane
b) usługi
c) dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wyłonionego w przetargu nieograniczonym 
Wykonawcę Umowy Nr ON.032.120.2017 z dnia 08.08.2017 r. aneksowanej w dniu 19.10.2017 r., 
której przedmiotem jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu robót 
budowlanych polegających na podłączeniu budowanej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w 
Sierpcu do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poprawienia standardu wykonania hali poprzez 
zastosowanie stolarki aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Podłączenie hali sportowej do sieci wodno-kanalizacyjnej umożliwi jej właściwe 
funkcjonowanie, a zamiana stolarki z PCY na aluminiową poprawi standard hali.

5. Szacunkowa wartość zamówienia: 
netto: 91.585,37 zł, tj. 21.241,13 euro 
brutto: 112.650,00 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Zgodnie z protokołem negocjacji przeprowadzonych w dniach 01.02.2018 -  05.03.2018 r.

7. Źródło finansowania zamówienia:
Budżet powiatu w roku 2018.

8. Termin realizacji zamówienia:



31 maja 2018 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia: 
Realizacja zamówienia nastąpiłaby na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), czyli 
poprzez aneksowanie o kwotę 112.650,00 zł istniejącej umowy Nr ON.032.120.2017 z dnia 
08.08.2017 r. zawartej z firmą BUDOM EX SIERPC Sp. z o.o., ul. Św iętokrzyska 2a, 09- 
200 Sierpc, której przedmiotem jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
Firma BUDO M EX SIERPC Sp. z o.o., ul. Św iętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc w wyniku  
rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego realizuje budowę hali sportowej przy 
Zespole Szkół Nr 1 za kwotę 5.347.758,93 zł brutto. Jest zasadne ze względów  
technologicznych, aby BUDOMEX w ykonał zam ówienie. Podstawą prawną zawarcia  
aneksu jest art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który pozwala na wprowadzanie zmian do umowy, 
jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 i w przypadku zamówień na roboty budowlane -  jest mniejsza od 
15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura 
tego wymaga):
Nie dotyczy.

12. Tryb powołanią Komisji przetargowej:
Nie dotyczy.

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
i
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Przedm iot zam ówienia należy uzyskać, stosując art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który 
pozwala na wprowadzanie zmian do umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i w przypadku 
zamówień na roboty budowlane -  jest mniejsza od 15% wartości (ząiąówienia określonej 
pierwotnie w umowie.

Data: 06.03.2018 r. / - /  Z dzislay/D u ryow ski


