
Protokół Nr 161/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia29 października 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyliczłonkowie Zarząduolaz pracownicy Starostwa wg 1isty

ob ecno ś ci stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał człoŃów Zarządu oraz

osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, Że w
p o s iedzeniu ucze stniczy 5 członków Zar ządu t1 .

1 . Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewod niczący Zaruądu Powiatu)
v 2.Wicestarosta- Józef Skiba (Członek ZarząduPowiatu),

3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

4 . C złonek Zar ządu- Kr zy sztof Glombitza,

5. Członek Zarządu-Czesław Dumkiewicz

co stanowi quorum' ptzy ktorym Zarząd moŻe obradowaó i podejmowaó prawomocne

uchwały.

Ad.3

Starosta przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
\ż' 3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie

4.Przyj ęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

S.Sprawy różne:

1) przedstawienie protokołu Komisji Przetargowej w sprawie zatwierdzenia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont cząstkowy dróg powiatowych na

terenie Powiatu Prudnickiego - zamówienie uzupełniające II'',

2) rczpatrzenię wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicztego zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

miejskich i zamiejskich na terenie Powiatu Prudnickie go w 2Ol4 r."

6,Zamknięcie p o s iedz enia Zarząda.



Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesionoo wobec
porządek został poddany pod głosowanie i 

'jednogłośnie,, ptzyjęty.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjęto bez odczytania. ,jednogłośnie''.

powyższego

Ad.5

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła protokół Komisji przetargowej z dnia
28 października br. z negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.

,,Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego- zamówienie
uzupełniające II'' do wysokości 5O%o udzielonego zamówienia podstawowego zgodnie z
umową z dnia 7 maja 2013 t W trakcie spotkania Strony uczestniczące w negocjacjach
ustaliĘ: wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłacina podstawie

cen jednostkowych oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót według obmiaru
powykonawczego'przy ubytkach: do 5 mŻ _ 66,42 złbrutto, w tym wartośó netto 54,00 zł,
podatek vAT 23%- 12,42 zł; od,5 m2 do 50 m2- 56,58 zł brutto w tym wartośó netto 46,00 ń,
podatek v AT 23% _ 10,58 zł; pov,ryŻej 50 m2 -51,66 zł brutlo, w tym wartośó netto 42,00 zł,
podatek vAT 23%- 9,66 zł; całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty 62985,84 zł
brutto. Termin wykonania zamówienia strony ustaliły do dnia 29 listopad a2013 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie zatwierdzenie przedstawionego w protokole
wyniku negocjacji.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' zatwietdził protokół z przeprowadzonych negocjacji

dotyczących udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont cząstkowy dróg
powiatowych na tÓrenie Powiatu Prudnickiego- zamówienie uzupeŁniające II'' do wysokości
50Yo udzielonego zamówienia podstawowego.

Z)Pani Aleksandra Kawecka Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła

wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publi cznego na zadanie

pn. ,,Zimowe utrz1rmanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenię Powiatu

Prudnickiego w 2014 r." Przedmiotem udzielenia zamówięnia jest zimowe utrzymanie dróg

powiatowych miejskich- ulic i chodników na terenie miast: Biała, Głogówek i Prudnik oraz

dróg zatriejskich na terenię Powiatu Prudnickiego objętych zimowym utrzymaniem w 2013r.



Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich obejmuje: mechaniczne
odśnieżanie jezdni na całej szerokości ze śniegu i lodu, ręczne lub mechaniczne odśnieŻanle
chodników ze śniegu i lodu na szerokości 1,50 m, posypywanie jezdni i chodników
materiałami uszorstniącymi. Wykaz dróg i ulic objętych zimowym utrz)rmaniem określa
załącznik dołączony do protokołu. Warto ś ó zamówieni a wyno s i :

a) podstawo w ego:' 647 .1 00,00 zł netto, tj. 1 60. 986, 1 7 euro,

b) uzupełniającego: 129.420,00 zł netto, 32.197,23 ewo,

c) całkowita wartość zamówienia wynosi: 776.520,00 złnetto tj. 193.183,40 euro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie doświadczenia 
'polegającego 

na
wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat ptzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania
polegającego na odŚnieżaniu i posypywaniu dróg w okresie zimowym o wartości nie
mniejszej niż 500.000 zŁbrutto. Ponadto, Wykonawca powinien dysponowaó sprzętem ibazą
wyszczególnioną w specyfikacji technicznej sprzętu do zimowego utrzymania dróg
powiatowych Powiatu Prudnickiego w 2014 r. Termin rcalizacji zamówienia: 31 grudnia
2014 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowarrie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wytaził zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego o

udzielenie zamówienia publicznego na zadarie pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg Powiatu
Prudnickiego miejskich i zamiejskich na terenie Powiatu Prudnickie go w ZOl4 r.,,

Ad.6

W związku z Wczelpaniem porządku

zarknął po siedzeńi e Zar ządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

obrad Wicestarosta podziękował za udział i
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,/


