ZARZĄDZENIE Nr 107/2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych "Remont drogi ulica Różana"
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz § 2 Regulaminu Pracy Komisji
Przetargowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do przygotowania, i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych "Remont drogi ulica Różana",
w następującym składzie:
- Przewodniczący Komisji - Andrzej Kuriata;
- Sekretarz Komisji - Robert Rzepnicki;
- Członek Komisji - Piotr Nowak.
§ 2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 146/2014 Prezydenta
Miasta Bolesławiec, z dnia 22 kwietnia 2014 roku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, kierownik zamawiającego może powołać komisję
przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, związanych z realizacją zadania
"Remont drogi ulica Różana".
W ramach zadania przewidziano, między innymi:
1) Rozbiórkę miejscowych nierówności, w tym podjazdów do posesji,
2) Miejscowe sfrezowanie nawierzchni jezdni z mas mineralno - asfaltowych w okolicach skrzyżowań
(dla wykonania właściwego- połączenia nawierzchni),
3) Ułożenie nowych krawężników z naprawą i konieczną regulacją zjazdów, chodników, trawników,
itp.,
4) Regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych,
5) Przełożenie chodnika z kostki betonowej na całej szerokości, z uzupełnieniem braków i regulacją
infrastruktury.
6) Ułożenie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej 0/8 SMA (mastyks
grysowy).
7) Wykonanie 3 progów zwalniających (w miejscach istniejących) wraz z malowaniem.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 533 085 zł.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione.
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