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PROTOKÓŁ NR 76/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 12 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

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. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu  
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS 
w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował Zarząd Powiatu o braku możliwości dofinansowania  
zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków  
DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” ze wsparcia Stowarzyszenia Łódzki 
Obszar Metropolitalny w ramach przewidywanych na ten rok działań w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z zapytaniem 
o dalsze procedowanie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na roboty 
budowlane w zadaniu.  

Jednocześnie Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że do dnia 2 marca 2020 r.  
została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: Complex – Bud Krzysztof Bobrowski,  
91-434 Łódź ul. Wolborska 3 m 16, z ceną: 5 899 118,36 zł za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie do dnia 15 października 2021 roku. 
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Wykonawca zadeklarował wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące  
oraz zaakceptował warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni  
od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

Złożona oferta znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 148 837,67 zł. 

Pan Starosta nadmienił, że omawiany temat wiąże się z terminem Sesji Rady Powiatu, 
która wstępnie została zaplanowana na 19 marca 2020 roku. 

Dodał, że rozwój epidemii koronawirusa w kraju i na świecie nie pozostanie  
bez wpływu na możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla realizacji zadań 
Powiatu, dlatego należy brać pod uwagę możliwy scenariusz finansowania wszystkich 
dodatkowych wydatków na realizację tego zadania ze środków własnych Powiatu.  

W związku z tym zaproponowano, aby przedmiotowe postępowanie zostało 
unieważnione. 

Pan Burzyński nadmienił, że biorąc pod uwagę czas wykonania obowiązującego 
kosztorysu inwestorskiego, konieczne jest zlecenie jego aktualizacji. 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nadmieniła,  
że Powiat Łódzki Wschodni może wystąpić o dofinansowanie tego zadania  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  
w zakresie obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach 
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych). W takim przypadku 
pokrycie udziału własnego wyniesie maksymalnie do kwoty 270 tys. zł. 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu zasugerowała, aby najpierw 
zapoznać się z przedmiotową sprawą, rozważyć szanse Powiatu na wyłonienie 
wykonawcy w przypadku rozpoczęcia procedury kolejnego postępowania 
przetargowego i dopiero wówczas podjąć decyzję. 

Pan Naczelnik Burzyński podkreślił, że należy mieć na względzie okres związania 
wykonawcy złożoną ofertą. Jednocześnie wskazał, że kontynuować postępowanie 
można tylko wówczas, gdy w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
zostaną zabezpieczone środki finansowe w należytej wysokości. I ta sprawa determinuje 
termin Sesji Rady Powiatu. 

Pan Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że biorąc pod uwagę 
rozliczenia finansowe oraz wysokość środków przeznaczonych na wykonanie  
tej inwestycji (środki własne), należy rozważyć, czy Powiat Łódzki Wschodni będzie 
kontynuował realizację zadania. 

Ponadto po wyrażeniu zgody na wydłużenie o 1 rok terminu realizacji zadania 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, do dnia 30 listopada 2021 roku, 
ceny składanych ofert były niższe o kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
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Mając uwadze sytuację w kraju, przy krachu gospodarczym Powiat Łódzki Wschodni  
może mieć jeszcze inne problemy związane z bieżącą działalnością i nie wiadomo,  
czy w takich przypadku przedmiotowe zadanie będzie realizowane. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni nadmieniła, że w tej sytuacji  
możliwe jest, że w przypadku ponownego ogłoszenia postępowania, zostanie złożona 
niższa oferta na realizację tego zamówienia. 

Pan Burzyński nadmienił, że do tej pory z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego, przy realizacji tego Projektu Powiat Łódzki Wschodni  
uzyskał jedynie 10 188 zł i tę kwotę musiałby zwrócić z odsetkami w przypadku 
odstąpienia od Projektu. 

Ponadto dotychczas brak jest informacji na temat wysokości środków przeznaczonych 
dla powiatów, na realizację zadań objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Pani Wicestarosta nawiązała kontakt telefoniczny z Panią Klaudią Zaborowską 
Gorzkiewicz – Członkiem Zarządu Powiatu, aby ustosunkowała się do kwestii 
dotyczących zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 
budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

Rozważano następujące ewentualności: 
1) zwołanie Sesji Rady Powiatu, w celu zabezpieczenia środków finansowych 

do wysokości ceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu (kwota 
1 750 280,69 zł); 

2) nie zwoływanie Sesji Rady w dniu 19 marca 2020 r. (podczas tego 2 tygodniowego 
okresu kwarantanny) i ogłoszenie kolejnego przetargu; 

3) całkowitą rezygnację z realizacji tego przedsięwzięcia w związku z sytuacją 
dotyczącą koronawirusa. 

W rozmowie telefonicznej z Panią Wicestarostą, Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz 
opowiedziała się za unieważnieniem przedmiotowego postępowania i ogłoszeniem 
kolejnego przetargu. 

Dyskutowano na temat zasadności podejmowania decyzji w tej sprawie w tym terminie. 

W związku z omawianymi zagadnieniami Pan Zbigniew Burzyński w imieniu  
Komisji przetargowej wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie 
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
który 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 skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Pan Starosta poddał pod głosowanie 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku głosowania, stosunkiem głosów: 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymuję się”,  
przy 2 osobach nieobecnych, Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum 
Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze  
na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

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

4. Przedstawienie informacji na temat organizacji Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych 
„CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” 
brak jest potrzeby zwoływania Sesji Rady Powiatu w pierwotnie planowanym terminie, 
tj. 19 marca 2020 roku. 

Wskazano, że decyzja dotycząca organizacji Sesji Rady Powiatu powinna zostać  
podjęta dzisiaj, ze względu na konieczność terminowego przygotowania materiałów 
na Sesję Rady Powiatu w przypadku jej ewentualnego zwołania na dzień 19 marca 
2020 roku. 

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie ww. przetargu oraz obecną sytuację związaną 
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie Polski i na całym świecie wirusa 
SARS-CoV-2, ustalono, że planowana w marcu Sesja Rady Powiatu nie odbędzie się. 

Informacja na ten temat zostanie przekazana Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz Radnym Rady Powiatu. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat zasadności złożenia przez Powiat Łódzki Wschodni 
skargi kasacyjnej od wyroku sądu, w postępowaniu dotyczącym termomodernizacji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/427
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/427
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 Dyskutowano na temat sytuacji w kraju i na świecie w związku z występowaniem 
i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2 oraz działań podjętych na terenie powiatu Łódzkiego wschodniego: 

1) wprowadzono został zakaz odwiedzin i wyjść indywidualnych oraz zbiorowych 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach.; 

2) Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze zawiesił swą działalność; 

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach również zawiesił swą działalność; 

4) wprowadzono zakaz odwiedzin oraz urlopowania dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej; 

5) zostało zawieszone funkcjonowanie punktu interwencji kryzowej. 

Powyższe ustalenia obowiązują w terminie do dnia 25 marca 2020 r. (włącznie). 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął następującą uchwałę: 

1) Nr 688/2020 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze 
na potrzeby ŚDS i WTZ” – 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 - - - 

 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymuję się”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


