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PROTOKÓŁ NR 146/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 9 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

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

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni 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. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w ramach postępowania pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” 
– oznaczenie sprawy Or.272.1.9.2021, wystąpiły rozbieżności w opisie kryteriów oceny 
ofert a formularzem oferty. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w zaistniałych okolicznościach, zgodnie z art. 255 pkt 6 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zachodzą przesłanki 
do unieważnienia przedmiotowego postępowania, ponieważ jest ono obarczone 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W związku z tym, Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej 
do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o unieważnienie tego przetargu. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte we wniosku Komisji, którego  
kopia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu unieważnił 
przedmiotowe postępowanie i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

W związku z unieważnieniem postępowania pn. „Modernizacja boiska przy Zespole 
Szkół nr 2 w Koluszkach” – oznaczenie sprawy Or.272.1.9.2021, Pan Zbigniew Burzyński 
wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie doraźnej komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”.  

Proponowany skład komisji: 
1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Waldemar Puczyński; 
3) Członek – Małgorzata Szelest; 
4) Członek – Katarzyna Wojtaszek; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

 Osobom wchodzącym w skład Komisji Przetargowej powierzone zostaje przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu powołał komisję 
przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zawieszono na czas posiedzenia Komisji Przetargowej. 

Po zakończeniu obrad Komisji Przetargowej, posiedzenie Zarządu Powiatu wznowiono. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska przy Zespole 
Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

W związku z potrzebą wykonania modernizacji boiska przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach, Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia 
oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska 
szkolnego przy ZS nr 2 w Koluszkach zlokalizowanego na terenie szkoły przy  
ul. Budowlanych 8 w Koluszkach.  
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Celem zamierzenia jest wykonanie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 
na istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wymiana na nowe bramek piłkarskich 
i stojaków z tablicami do koszykówki. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty końcowego odbioru robót. 

Zamówienie należy wykonać w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy. 

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej  
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej trzy świadczenia polegające na wykonaniu robót budowlanych 
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem 
rzeczowym budowę, przebudowę, rozbudowę remont boisk sportowych, 
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, 

b) wykaże, że dysponuje osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej 
funkcji kierownika robót w specjalnościach uprawniających do kierowania robotami 
ogólnobudowlanymi, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
1 500,00 zł. 

Termin składania ofert: 26 lipca 2021 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 24 miesięcy – waga: 40 %. 

Ustalono wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb 
udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia  
o zamówieniu w ww. postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 7 do protokołu. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1303/2021 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1304/2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1305/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska przy Zespole 
Szkół nr 2 w Koluszkach”  – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala     …………...……...………………….. 

Ewa Gładysz     …………...……...………………….. 

Paweł Pomorski     …………...……...………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz   …………...……...………………….. 


