
UCHWAŁA NR 43/122/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-

Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro – na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 
16+829. 

§ 2. Zatwierdza się projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

Dla realizacji zamówienia publicznego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr

2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012

r.] – wybrany został tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro, zgodnie z

art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1986 z późn. zm.).

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia wynosi: 5.568.899,49 zł (netto), tj.

1.142.483,02 euro.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona przez Jacka Jakubczaka – dyrektora

Wydziału Dróg Powiatowych w/m w oparciu o zaktualizowany w lipcu 2019 r. kosztorys

inwestorski.

Planowany termin realizacji zamówienia – do dnia 15.11.2019 r.

Środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie

Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok (Dział 600, rozdz. 60078, § 6050).

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
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