
Uchwala Nr<???f. 

Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia $£?.. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Wróblowi Dyrektorowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2020, poz. 920 ze zm.) oraz art. 37 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia r . Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1  

1. Udziela się Panu Zbigniewowi Wróblowi Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kielcach, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu powiatu kieleckiego czynności 

związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na 

odcinku Lubania-Życiny", dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy nr: NR 

01/2021/3329/PolskiLad, w tym: 

a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 

wyłonienia wykonawcy robót budowlanych „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na 

odcinku Lubania-Życiny", w terminie wynikającym z dokumentacji programowej, a w 

szczególności do: 

- oszacowania wartości, 

- wykonywania obowiązków kierownika zamawiającego, 

- powołania członków komisji przetargowej, 

- przygotowania dokumentacji przetargowej, 

- zamieszczania ogłoszeń we właściwych publikatorach, 

- wszelkich innych czynności wynikających z przepisów prawa ( wyjaśnienia treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty 

unieważnienie postępowania itp.), w tym czynności objętych postępowaniem 

odwoławczym w przypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa, 

- przechowywania i zabezpieczania dokumentacji przetargowej. 

b) zawierania umów w sprawie ogłoszonego zamówienia publicznego, w oparciu o zapisy 

dokumentacji programowej, 

c) wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 



o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej uchwały, oraz czynności wynikających z art. 20 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

§ 2  

Pełnomocnictwa udziela się na okres realizacji i trwałości zadania. 

§3 

Łączna wartość zaciąganych zobowiązań, nie może przekroczyć kwoty całkowitej wartości 

zadania tj. 17 000 000,00 PLN (siedemnaście milionów złotych 00/100), określonej we 

wniosku o dofinansowanie zadania, w tym: kwota dofinansowania 16 150 000,00 PLN 

(szesnaście milionów sto pięćdziesiąt złotych 00/100), wkład własny 850 000,00 (osiemset 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Panu Zbigniewowi Wróblowi Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kielcach. 

§5 

Nadzór nad wykonaniem Uchwały sprawuje Wicestarosta Kielecki 

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

r^Vicest^rosta\ 

TiOitoŝ kbiy 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana .... 

Cezary Majcher 


