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UCHWAŁA NR 211/661/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

Dokument podpisany przez Artur
Ryszard Smolarek; Powiat
Karkonoski
Data: 2021.10.21 09:45:52 CEST

z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na realizację
zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) „Remontu mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach”.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się tryb podstawowy o wartości mniejszej niż progi unijne – na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego pn.
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) „Remontu mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach”.
§ 2. Zatwierdza się projekt Specyfikacji Warunków Zamówienia.
§ 3. Do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania
pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) „Remontu mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach”, upoważnia się:
1) Grzegorza Pietrzaka – dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych,
2) Andrzeja Strzelczyka – zastępcę dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych,
3) Karolinę Szalewską-Wronę – dyrektora Biura Zamówień Publicznych,
4) Agnieszkę Karasińską – pomoc administracyjną Biura Zamówień Publicznych.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu
Artur Smolarek
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UZASADNIENIE
Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) „Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D
w km 2+003 w Mysłakowicach” – wybrany został tryb podstawowy o wartości poniżej progów
unijnych – na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
Z uwagi na to, że jest to zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowi
przedmiot odrębnego postępowania, szacunkowa wartość zamówienia wynosi łącznie:
727 477,67 zł (netto), tj. 170 397,41 euro.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, wartością zamówienia udzielanego w częściach jest
łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W łącznej wartości szacunkowej zamówienia
uwzględnione zostały następujące zamówienia:
1) przedmiotowe zamówienie dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego
(PFU) na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach –
wartość szacunkowa: 66 166,67 zł (netto), tj. 15 498,25 euro;
2) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D
w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, realizowane w odrębnym postępowaniu –
wartość szacunkowa: 80 400,00 zł (netto), tj. 18 832,13 euro;
3) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D
w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, realizowane w odrębnym postępowaniu wartość szacunkowa: 80 400,00 zł (netto), tj. 18 832,13 euro;
4) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach,
zrealizowane w odrębnym postępowaniu – wartość szacunkowa: 40 000,00 zł (netto),
tj. 9 369,22 euro;
5) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, zrealizowane w odrębnym
postępowaniu – wartość szacunkowa: 140 000,00 zł (netto), tj. 32 792,26 euro;
6) zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie
polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do
16+612, planowane do realizacji w odrębnym postępowaniu – wartość szacunkowa:
195 000,00 zł (netto), tj. 45 674,93 euro;
7) zamówienie polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Karpniki
w km 3+130 do 9+772”, planowane do realizacji w odrębnym postępowaniu – wartość
szacunkowa: 97 561,00 zł (netto), tj. 22 851,75 euro;
8) zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę
drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance, planowane do realizacji
w odrębnym postępowaniu – wartość szacunkowa: 18 000,00 zł (netto), tj. 4 216,15 euro;
9) pozostałe zamówienia, planowane do przeprowadzenia w bieżącym roku w odrębnych
postępowaniach z zastosowaniem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, polegające na:
a) opracowaniu uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont
osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku
Lipka w Janówku – wartość szacunkowa: 5 000,00 zł (netto), tj. 1 171,15 euro;
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b) aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2744D
w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830 – wartość szacunkowa: 3 750,00 zł (netto),
tj. 878,36 euro;
c) aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2751
w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655 – wartość szacunkowa: 1 200,00 zł (netto),
tj. 281,08 euro.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem są
usługi, dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższy
termin odnosi się do wszczęcia pierwszego z postępowań. Pierwsze z postępowań, ujętych
w powyższym zestawieniu, zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 01.04.2021r., zaś łączna
wartość szacunkowa ww. zamówień (tożsamych rodzajowo) została ustalona w dniu 25.03.2021 r.
przez Urszulę Kasicę – zastępcę dyrektora Biura Zamówień Publicznych (na podstawie złożonych
do realizacji wniosków Wydziału Dróg Powiatowych w/m, a także propozycji do planu postępowań
oraz planu zamówień na 2021 rok, przedstawionych przez Wydział Dróg Powiatowych
w/m w lutym 2021 r.) na kwotę 904 952,84 zł (netto), tj. 211 967,50 euro.
Jednakże, w związku z art. 36 ust 2 ustawy Pzp, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia
nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed
wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. W związku z aktualizacją w II
i III kwartale 2021 roku planu postępowań oraz planu zamówień na 2021 rok, w dniu 14.10.2021r.
Karolina Szalewska-Wrona – dyrektor Biura Zamówień Publicznych dokonała zmiany wartości
zamówienia. Zaktualizowana łączna wartość szacunkowa ww. zamówień (tożsamych rodzajowo)
nie przekracza kwoty ustalonej w dniu 25.03.2021 roku, tj. przed wszczęciem pierwszego
z postępowań (904 952,84 zł netto, 211 967,50 euro).
Wartość szacunkowa zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyższego zestawienia, została
zaktualizowana w dniu 15.09.2021 r. przez Andrzeja Strzelczyka – zastępcę dyrektora w Wydziale
Dróg Powiatowych w/m – na podstawie rozeznania przeprowadzonego drogą mailową.
Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zamówienia zostały
zabezpieczone w budżecie Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok w Dziale 600 rozdz. 60014 § 6050.
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
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