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W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi bierności Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. proszę o informację: 

W ilu i jakich postępowaniach przetargowych na zadania zlecane przez Miasto Zgierz 
miejskie spółki nie wzięły udziału, a jednocześnie są podwykonawcami wykonawcy? 

W ilu postępowaniach o udzielenie zamówienia organizowanych przez Miasto Zgierz lub 
jego jednostki podległe zwycięska okazała się firma Dariusz Kłys roboty drogowe? Czy w 
tych postępowaniach była jedynym uczestnikiem postępowania? 

Jakiej wysokości wsparcie przekazało Miasto Zgierz spółce MPGK w latach 2017 i 2018 (wg 
dostępnych na dzień odpowiedzi danych)? 
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Dotyczy : Informacji w sprawie działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej 

W odpowiedzi na pańską interpelację z dnia 20.12.2018 w sprawie jw. wyjaśniam: 

W latach 2017/2018 MPGK tylko raz przystąpiło do udziału w postępowaniu 
przetargowym jako podwykonawca. Postępowanie dotyczyło ŁAGODZENIA SKUTKÓW 
ZIMY - „AKCJA ZIMA" Zimowe utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, 
chodników, parkingów, placów, alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych będących w zarządzie 
Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie zimowym 2018/2019. Do udziału w tym zamówieniu 
MPGK przystąpiło jako podwykonawca firmy Dariusz Kłys, deklarując odśnieżanie ciągów 
pieszych. 

W roku 2017 firma Dariusz Kłys została zwycięzcą 4 postępowań przetargowych. 
Tylko w jednym z nich, dotyczącym przebudowy ul. Długiej, nie złożono oferty 
konkurencyjnej. 

Natomiast w roku 2018 przedsiębiorstwo Dariusz Kłys złożyło najkorzystniejsze 
oferty w 8 postępowaniach. W czterech przypadkach nie wpłynęły oferty konkurencyjne. 

Zgodnie z Uchwałą NR XXXVI/471/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta 
Zgierza oraz Zarządzeniem Nr 324a/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.10.2017 
roku w sprawie ustalenia standaryzacji i sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej na 
terenie miasta Zgierza oraz zasad rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu z zakresu gospodarki 
komunalnej na terenie miasta Zgierza, przekazano spółce MPGK następujące środki: 
1.479.197,46 zł w roku 2017 oraz 1.975.495,85 zł w roku 2018 (do dnia 27.12.2018 r.). 

Z poważaniem 
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