
UCHWAŁA Nr 51/ł912017
Z ARZ. ĄDa POWIATU GRI]DZąDZKIEGo

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,rBudowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawcrych: w Łasinie
i w Grucie" oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016r.poz.8I4,1579 i1948 orazz20I7 r.poz.730 i 935) art.3 ust. 1 pkt 1, art.19 ust.2, art,2I ust. 1 i3
oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczrrych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 20I 6 r. poz. 83I, 99 6, 1020, 1250, 1265, I 57 9, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarga
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie
i w Grucie".

§ 2.1. Do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 powołuje się komisję przetargową
w składzie:
1) Sławomir Piernicki - przewodniczący komisji;
2) Henryk Pasik - zastępca przewodnic zącego komisj i;
3) Dorota Kaczerowska - sekrętarz komisji;
4) Bożena Grabda - członek komisji.

2. Komisja przetargowa, o której mowa w ust. 1 pracuje w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia ż004 r,
Prawo zamówień publicznych (Dz, U, z 2075 r. poz. 2764 z późn. zm.) oraz Regulamin pracy komisji
przetargowej określony w załączniku do uchwĄ Nr 421612077 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia
18 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielaniazamówień publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Przewodniczącemu Zarządtl Powiafu Grudziądzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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Korgal



uzasadnienie

W nviązku z konieczrością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w Ębie przetargu nieograniczonego nazadanie pn. ,,Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych:
w Łasinie i w Grucie" zgodnie z ustawą z dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
(Dz. U. z20I5 r,poz.2164 zpóźn. zm.) niezbędne jest podjęcie w/w uchwĄ.

Zamówienie obejmuje budowę dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczycb:
l. Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Gruta wTaz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku oraz następującymi instalacjami:
1) Wewnętrzne:
a) instalacja elektryczna: oświetlenie, gniazda1.

b) instalacjawodociągowa;
c) instalacja kanalizacyjna;
d) instalacjaprzeciwpożarowa;
e) instalacja gazowa;
f) instalacja CCTV (wrazz monitoringiem zewnętrznym);
g) instalacja odgromowa;
h) instalacja sygnalizacji pożarów SSP;
D instalacja wentylacji mechanicznej;
j) instalacjacentralnegoogrzewania;
k) instalacja telefoniczna + LAN + RTV.
2) Zewnętrzne:
a) pr4lłączewodociągowe;
b) przyŁącze kanalizacji sanitarnej;
c) zewnętrznainstalacja guowazbiomik gazory
d) wewnętrzrra linia zasilająca (w.l.z,);
e) pompa ciepła - powietrzno - gazowa;

0 oświetlenie zewnętrzne.
Na terenie inweĘcji są zaprojektowane 3 miejsca postojowe do samochodów osobowych w tym
jedno dla osób niepełnosprawnych, dojście i dojazd do budynku; siłownia plenerowa; ogrodzenie
działki.
2. Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Łasin wTaz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku oraz następuj ącymi instalacj ami :

1. Wewnętrzne:
a) instalacja elektryczna: oświetlenie, gniazda;
b) instalacja wodociągowa;
c) instalacja kanaLizacyjna;
d) instalacjaprzeciwpozarowa;
e) instalacja gazowa;

0 instalacja CCTV (wrazz monitoringiem zewnętrznym);
g) instalacjaodgromowa;
h) instalacja sygnalizacji pożarów SSP;
D instalacja wentylacji mechanicznej;
j) instalacja centralnego ogrzewania;
k) instalacja telefoniczna + LAN + RTV,
2. Zewnętrzne:
a) przyłącze wodociągowe;
b) przyłącze kanalizacji sanitarnej;
c) zewnętrzna instalaoja gazowa1'

d) wewnętrzna linia zasilająca (w.l.z.);
e) oświetleniezewnętrzne;



Na terenię inwestycji są zaprojektowane 3 miejsca postojowe do samochodów osobowych w tym
jedno dla osób niepełnosprawnych, dojście i dojazd do budynku; siłownia plenerowa; ogrodzenie
działki.

Projekt pod narwą: ,,Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie
i w Grucie" otrzymń dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźwa
Kujawsko - Pomorskiego na |ata20l4 - 2020 (konkurs Nr RPKP.06.0I.02-U.00-04-029lI6 w ramach
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla DziaŁania 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, PoddziŃania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Schemat: Placówki opiekuńczo - wychowawczę irodzinrte domy dziecka),

Ponadto Kierownik Zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publiczrrego komisję przetatgową, Tryb pracy Komisji określa regulamin komisji
przetargowej.

Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego należeó, w szczególności będzie:
1) dokonanie otwarcia ofert;
2) badanie i ocena ofert;
3) wnioskowanie do Kierownlka Zamawiającego o wykluczenie wykonawców, odrzucenie ofert

w prrypadkach przewidzianych ustawą prawo zamówień publicznych;
4) przygotowywanie propozycji wyboru oferty najkorrystniejszej bądź występowanie o unieważnienie

postępowania.


