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PROTOKÓŁ NR 37/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 18 lipca 2019 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu Nr 36/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 36/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. 
 (referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w zastępstwie Naczelnika Wydziału poinformował,  
że w postępowaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 
17 lipca 2019 roku do godz. 10:00, wyznaczonego przez zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła jedna oferta. 

Oferent: PPHU Jawal sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce, zadeklarował  
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1 528 460,51 zł brutto w terminie  
do dnia 15 listopada 2019 roku, deklarując udzielenie okresu gwarancji i rękojmi:  
84 miesiące oraz zaakceptował warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie  
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem 
odbioru. 
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Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 521 202,08 zł, natomiast cena oferty złożonej 
przez PPHU Jawal sp. z o.o., wynosi 1 528 460,51 zł brutto za realizację zamówienia 
znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

W związku z tym Pan Krzysztof Pietrzko w imieniu Komisji Przetargowej powołanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r. 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie przedmiotowego 
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wskazany powyżej przepis stanowi, że postępowanie unieważnia się, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kopia wniosku Komisji Przetargowej skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu unieważnił 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu 
mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”, na podstawie 
art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty 
znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania posiedzenia 
Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2019 r. 

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Przetargowej obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

 (referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
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robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r., dla zadania 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – oznaczenie sprawy Or.272.1.11.2019, wystąpił do Zarządu Powiatu 
z prośbą o zatwierdzenie: 

1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku Komisji skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904 E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie. 

Realizacja zadania polegać będzie na: 
1) wymianie istniejącego obiektu mostowego (przepustu); 
2) odtworzeniu nawierzchni drogowej; 
3) wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
4) przebudowie zjazdu indywidualnego z przesunięciem ogrodzenia. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 15 listopada 2019 roku. 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że warunki udziału w tym postępowaniu 
są takie same, jak warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu w dniu 2 lipca 2019 roku, zmieniono jedynie 
termin składania ofert i termin otwarcia ofert. 

Ustalono wadium w przedmiotowym postępowaniu w kwocie 10 000,00 zł. 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono następujące kryteria oceny 
oferty Wykonawcy: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga 60 %; 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) – waga 40 %. 

Określono wymaganą minimalną długość okresu gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 
60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. 

Przedstawiono również ujęte w SIWZ wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia 
przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat raportu Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego na temat sytuacji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego. Wskazano m.in., że 954 samorządom grożą kłopoty z uchwaleniem 
budżetu na przyszły rok. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w materiale, który stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

 Pan Starosta poinformował o przekazaniu Burmistrzowi Tuszyna wykonanego 
przez projektanta kosztorysu inwestorskiego dotyczącego realizacji zadania 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

 Pan Starosta przypomniał, że dokumentacja została wykonana na zlecenie Gminy 
Tuszyn, która miała prowadzić tę inwestycję, ale w związku z żądaniami 
Ministerstwa Infrastruktury dotyczącymi konieczności prowadzenia inwestycji 
przez ustawowego zarządcę drogi, przedmiotowe zadanie jest prowadzone przez 
Powiat Łódzki Wschodni. 

 Kosztorys inwestorski na realizację tego zadania opiewa na kwotę około 520 tys. zł. 

 Pani Skarbnik poinformowała o nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która ma m.in. ułatwić 
rozwój szybkiego internetu (tzw. „Megaustawa”).  

Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt Sejm przyjął 4 lipca 2019 r., 
obecnie zajmuje się nim Senat. 

Zwrócono uwagę, że tzw. „Megaustawa”, może mieć istotne znaczenie  
dla budżetu samorządu, który może stracić prawo do pobierania opłat  
m.in. za umieszczanie w pasie drogowym kabli światłowodowych i innej 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ zwrócił uwagę, że jest to  
już kolejny krok w kierunku faworyzowania infrastruktury teletechnicznej  
ponieważ wcześniej została już zmniejszona stawka za umieszczenie tego typu 
urządzeń (światłowodów) w pasie drogowym. 

 Nowelizacja ustawy może pozbawić samorządy niektórych wpływów. 

 Pan Starosta zobowiązał Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu,  
do sprawdzenia przydziału środków finansowych dla Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź – Wschód w wysokości 100 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu 
dla osoby niepełnosprawnej. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

.  
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 363/2019 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 364/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


