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                                                                        Protokół nr 139/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 20 lutego  2023 r., o godz.10.00 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)  

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Członka Zarządu Marka Szewczyka,  stwierdził quorum oraz przedstawił 

proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – nastąpiło jw. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Stanowisko Zarządu w sprawie:  

a) zatwierdzenie SWZ dla zadania pn: „Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie wraz                            

z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu 

rondo”, 

b) zatwierdzenie SWZ dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej                    

w Powiecie Pleszewskim”. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

Ad. 3 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:  

a) zatwierdził SWZ dla zadania pn: „Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie wraz                                          

z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu 

rondo”. 

Kryteria wyboru oferty będzie stanowić cena 60%, okres gwarancji 40 %.  

Wadium w wysokości: 25.000,00 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy. 

Termin składania ofert upływa z dniem 10 marca 2023 roku, 

b) zatwierdził SWZ dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej                             

w Powiecie Pleszewskim”. Postępowanie podzielono na 5 zadań odrębnych : 

➢ Zadanie nr 1 „Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie wraz z 

zagospodarowaniem  terenu”. Wadium  w wysokości 50.000,00 zł  

➢ Zadanie nr 2 „Modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie wraz z 

zagospodarowaniem terenu”. Wadium  w wysokości 50.000,00 zł 

➢ Zadanie nr 3 „ Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych                                        

w Pleszewie  wraz  z zagospodarowaniem terenu”. Wadium  w wysokości 30.000,00 zł 

➢ Zadanie nr 4 „Zakup pionowego centrum obróbkowego (frezarka CNC) dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie. Wadium  w wysokości 3.000,00 zł 

➢ Zadanie nr 5 „Zakup wyposażenia dla Stacji kontroli pojazdów w Centrum Kształcenia 

Zawodowego  w Pleszewie. Wadium  w wysokości 4.000,00 zł 
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Dla wszystkich zadań kryteria wyboru oferty będzie stanowić cena 60%, okres gwarancji 40 %.  

Wymagany termin realizacji zamówienia: 330 dni od dnia podpisania umowy. 

Termin składania ofert upływa z dniem 9 marca 2023 roku, 

Dla zadania nr 1, nr 2 i 3 wymagane jest  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.                                 

Ad. 4 

Nie realizowano 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11.00 

zamknął debatę  CXXXIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

 

 

Starosta  Maciej Wasielewski                      ………………. 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                   ………………… 

 

Członek Zarządu Leopold Lis                      …………………. 

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk         nieobecny  

 

Członek Zarządu Radomir Zdunek         …………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


