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PROTOKÓŁ NR 162/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 15 października 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. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła 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 
publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” Zamawiający wyznaczył termin na składanie 
ofert do dnia 15 października 2021 r. do godz. 9:00.  

Do upływu wyznaczonego terminu nie złożono żadnej oferty. W zaistniałej sytuacji 
zachodzą przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia, ponieważ zgodnie z przepisem art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty. 

Pan Naczelnik nadmienił, że przedmiotowe zadanie było zgłoszone do dofinansowania  
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Rządowego Funduszu 
Rozbudowy Dróg, termin zakończenia realizacji zadania ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy 
od zawarcia umowy z wykonawcą. 

W związku z powyższym, aby możliwie wcześnie zawrzeć umowę na realizację tego 
zamówienia, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie, a następnie ogłosić 
kolejny przetarg na wykonanie niniejszego zamówienia, aby nie utracić możliwości 
uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. 
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Uwzględniając zaistniały stan rzeczy, Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2021 r., wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania 
pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – oznaczenie 
sprawy Or.272.1.12.2021. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie  
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 
oznaczenie sprawy Or.272.1.14.2021. 

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

Pani Wicestarosta nadmieniła, że warunki udziału w postępowaniu będą takie jak  
w poprzednim, za wyjątkiem terminów składania i otwarcia ofert. 

W związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania, w ramach kolejnej  
procedury przetargowej przedmiot zamówienia również obejmuje utworzenie nowych 
lub głęboką modernizację istniejących przejść dla pieszych z dostosowaniem 
infrastruktury drogowej do standardów określonych w warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ministerialnych wytycznych 
projektowania infrastruktury dla pieszych i ich oświetlenia oraz wprowadzenie stałej 
organizacji ruchu dostosowanej do zakresu poszczególnych opracowań.  
Zamówienie podzielono na 6 części, z których każda będzie rozpatrywana odrębnie. 
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Termin wykonania zamówienia określono na 330 dni od daty zawarcia umowy  
dla każdego z zadań (części).  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia  
na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi 
jedno z „kryteriów oceny ofert". 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 2 listopada 2021 roku do godz. 9:00. 

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

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  
oraz ich wagą: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 36 miesięcy – waga 40 %.  

 Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  
dla każdej części zamówienia podanej w ofercie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia 
o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 

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

5. 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 1445/2021 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1446/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


