
' i \2 
PREZYDENT MIASTA 

ZGIERZA 

IR.7011.22.2017.KB 

Zgierz, 

C. ' I G A N J Z A C Y J N Y 

13 -C3- 2C3 Grzegorz Leśniewicz 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Zgierza 

Szanownie Panie Przewodniczący, 

Odnosząc się do pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Krzywię - Chełmy w Zgierzu -
Beaty Rumińskiej, przesłanym przez Pana w załączeniu do pisma z dnia 15 maja 2018 r. 
poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania. 

/. W aneksie nr 14 z dnia 22.12.2017 r. wartość wykazu środków trwałych w pozycji 
nr 12 zwiększyła się o 197.290,00 zł i w pozycji nr 65 o 14.000,00 zł skoro faktura z 
dnia 11.12.2017 r. za wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem opiewa na kwotę 
194.000,00 zł. 

2. Skąd różnica 17.290,00 zł 
Aneks nr 14 przedstawia zmiany w środkach trwałych przeniesionych na Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu i przedstawia wykaz środków trwałych, które 
zwiększyły się do podanej kwoty, nie o podaną kwotę. W pozycji numer 12, wartość 
środka trwałego, jakim jest hala łucznicza przy ulicy Wschodniej przed 
przeprowadzeniem inwestycji z I I edycji ZBO, wynosiła - według szacunku z 1992 
roku 17.290,00 zł. W skutek przeprowadzenia inwestycji pn. „Wykonanie siłowni 
wraz z wyposażeniem na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu" w ramach 
II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, wartość środka trwałego jakim jest 
hala łucznicza, zwiększył się o 180.000,00 zł, do kwoty 197.290,00 zł. 
Pozycja nr 65 w wykazie środków trwałych przekazanych MOSiRowi odnosi się do 
sprzętu gimnastycznego w hali łuczniczej i jest to nowa pozycja w wykazie środków. 

3. W udostępnionych dokumentach, jest tylko instrukcja na urządzenie o nazwie Maszyna 
Brama BMM 16, a są jeszcze na wyposażeniu siłowni według wykazu sprzętu 
dostarczonego do siłowni MOSiR: Atlas - motylek z rączkami JP 3a, wyciąg z dołu JP 
5 oraz bieżnia elektryczna V860. Gdzie są inne instrukcje? 
Instrukcje użytkowania dla każdej z dostarczonych maszyn, znajdują się bezpośrednio 
na maszynach. Brama, z wszystkich dostarczonych urządzeń, jest najbardziej 

iwansowanym sprzętem i najtrudniejszym w składaniu jak i w obsłudze, dlatego też 



firma, która zajmuje się dystrybucją tej maszyny, dodatkowo przekazuje na ręce 
użytkownika lub inwestora, dodatkową instrukcję. 

4. W dniu 23.04.2018 r. zadzwoniłam do firmy MASTER SPORT THE FITNESS 
COMPANY, która zajmuje się sprzedażą urządzenia do siłowni SPORTSTECH, gdzie 
uzyskałam informację o cenach. (...). Z aneksu nr 14 wynika, że sprzęt gimnastyczny 
ma wartość 14.000,00 zł, nasuwa się pytanie. Czy sprzęt zakupiony do siłowni w 
ramach ZBO był używany? 
Umowa pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a wykonawcą inwestycji - Firmą handlowo -
usługową GWARANT, zgodnie z §2 ust. 1 umowy nr IR.7011.35.593.2017 z dnia 
1.06.2017 r , ma formę wynagrodzenia ryczałtowego, co oznacza, że wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zamówienia za jedną stałą kwotę. Dodatkowo, pragnę 
podkreślić, że inwestycja ta była realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj", 
która oznacza, że wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień warunkujących realizację 
inwestycji oraz do przeprowadzenia robót budowlanych, wraz z wykonaniem robót 
wykończeniowych oraz dostawą wymaganego przez Zamawiającego sprzętu. Gmina 
Miasto Zgierz nie może mieć wpływu na to, za ile i gdzie Wykonawca nabywa sprzęty 
czy materiały budowlane, jeśli są zgodne z przedmiotem zamówienia. 

5. Proszę o sprawdzenie w umowie IR.7011.35.593.2017 z dnia 01.06.2017 r. oraz we 
wniosku złożonym do Budżetu Obywatelskiego i poinformowanie mnie: Jaka jest w 
umowie i we wniosku przeznaczona suma na zakup sprzętów do siłowni? 
W powyższej umowie, zgodnie z §2 ust. 1: „Wynagrodzenie umowne, zgodnie z 
ofertą wynosi: 194 000,00 złotych brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
złotych), w tym podatek VAT (23%) i zgodnie z zamówieniem oraz ofertą 
Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.". Oznacza to, że Gmina Miasto 
Zgierz zapłaci Wykonawcy za wykonanie zamówienie, jakim jest rozbudowa hali 
zapaśniczo - łuczniczej wraz z wykończeniem i dostarczeniem wymaganego sprzętu 
194.000,00 zł jako całość zamówienia, w umowie nie występuje podział na kwoty za 
wykonanie projektu, rozbudowę obiektu czy dostarczenie sprzętu. We wniosku 
złożonym w ramach II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego kwota 
przeznaczona na realizację zadania o nazwie: Siłownia z wyposażeniem na obiekcie 
MOS1R to 195.000,00 zł. Wnioskodawca, przy składaniu wniosku podaje koszt 
wykonania zadania, natomiast podanie kwot częściowych nie jest obligatoryjne. 

6. Czy Pan Jarosław Majka wymieniony w protokole kontroli obowiązkowej zakończonej 
budowy obiektu budowlanego z dnia 29.12.2017 roku jako pełnomocnik inwestora, 
czyli Urzędu Miasta Zgierza posiadał pisemne pełnomocnictwo wydane przez UMZ? 
Czy Pan Jarosław Majka może być jednocześnie pełnomocnikiem firmy Gwarant 
(protokół z czynności odbiorowych - odbiór końcowy) - wykonawca i jednoczeście 
pełnomocnik UMZ (protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu 
budowlanego z dnia 29.12.2017 r.)? 



Pan Jarosław Majka, zgodnie z upoważnieniem zarejestrowanym w Rejestrze 
Upoważnień i Pełnomocnictw w dniu 21.12.2017 r. pod nr.: WO.0052.384.2017, 
został upoważniony do reprezentowania Inwestora (Gminy Miasto Zgierz) przed 
urzędami i instytucjami w celu załatwienia spraw formalno - prawnych, składania i 
odbioru dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 
zadania „Rozbudowa hali łuczniczo - zapaśniczej dla potrzeb rekreacyjno -
sportowych (siłownia), dlatego też jego podpis widnieje na Protokole kontroli 
obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego, znak PINB-
Z/7353/17098/JB/7269/2017, z dnia 29.12.2017, wydanego przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu. Dodatkowo, pan Jarosław Majka został 
upoważniony, upoważnieniem zarejestrowanym w Rejestrze Upoważnień i 
Pełnomocnictw w dniu 01.06.2017 r. pod nr.: WO.0052.229.2017, do reprezentowania 
Inwestora (Gminy Miasto Zgierz) przed urzędami i instytucjami w celu załatwiania 
spraw formalno - prawnych, składania i odbioru dokumentów związanych z 
opracowaniem projektu i wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. 
„Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Zgierzu, ul. Wschodnia 2 - budżet obywatelski." Wydawanie takich upoważnień jest 
standardową procedurą, przy realizacji projektów inwestycyjnych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj". 

Pan Jarosław Majka, nie jest właścicielem Firmy Handlowo - Usługowej GWARANT 
- Rafał Majka, dlatego też przy wykonywaniu czynności w imieniu Wykonawcy pełni 
rolę pełnomocnika właściciela. 
Dodatkowo pragnę poinformować, że Pan Jarosław Majka nie był wnioskodawcą 
projektu pn.: Siłownia z wyposażeniem na obiekcie MOSIR w ramach II edycji 
Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. 

7. Dlaczego w protokole konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 19.09.2017 r. 
polegających na wykonaniu robót odtworzeniowych w korytarzu wejściowym 
(szczegółowy opis prac jest w protokole) zezwolono na dostarczenie używanego w 
dobrym stanie technicznym dodatkowego wyposażenia w postaci ławki korytarzowej -
2 sztuk oraz ławki z wieszakiem - 2 sztuk? 
Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót zamiennych z 19.09.2017 r. w 
ramach umowy IR.7011.35.593.2017 z dnia 01.06.2017 r. wykonanie opisywanych w 
nim robót było konieczne dla uzyskania pełnej estetyki wykończenia prac, natomiast 
nie były to prace wchodzące w zakres przedmiotowej umowy - wykończenie 
dotyczyło pomieszczenia łączącego dobudowaną część hali z istniejącą halą. 
Zamawiający uzgodnił z Wykonawcą zrezygnowanie z dostarczenia wymaganych 
wcześniej ławek i zgodnie stwierdzono, że koszt wykonania opisywanych robót 
zamiennych rekompensuje się z kwotą za dostarczenie opisywanych ławek. 
Zamawiający i władający terenem (MOSiR) zagospodarował obszar we własnym 
zakresie, dodatkowym sprzętem, który miał w posiadaniu na innych obiektach. 



X. Dlaczego za roboty odtworzeniowe należy się dodatkowe wynagrodzenie? 
Wykonawca nie otrzymał od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. Zakresem 
opisanym w protokole konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 19.09.2017 r. 
jest wykonanie robót dodatkowych: położenie nowej podłogi - glazura, odmalowanie 
ścian oraz wykonanie prac odtworzeniowych po pracach remontowych. Zgodnie z 
protokołem koszt wykonania robót zamiennych ustalony został na podstawie 
kalkulacji Wykonawcy, a przedmiotowe prace się rekompensują. 

9. Dlaczego zakres tych prac nie został ujęty w umowie dotyczącej budowy siłowni? 
Zamawiający na etapie przygotowywania postępowania stwierdził, że wykończenie 
danego pomieszczenia nie jest niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania 
rozbudowanego budynku, dlatego też nie było to zawarte w umowie. 

10. Dlaczego w oświadczeniu Kierownika Budowy z dnia 21.12.2017 r. nie ma żadnej 
wzmianki o dokonaniu nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, które są stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Zgierzu w protokole z dnia 29.12.2017 r. 
W trakcie obowiązkowej kontroli budowy przeprowadzonej w dniu 29.12.2017 r. 
porównano zrealizowany obiekt budowlany z projektem zatwierdzonym decyzją o 
pozwoleniu na budowę. Podczas obowiązkowej kontroli budowy ustalono, że w czasie 
budowy wprowadzono zmiany od zatwierdzonego projektu i zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane, art. 57 ust. 2, zmiany zostały naniesione na kopiach rysunków, natomiast 
kierownik budowy w stosownym oświadczeniu opisał nieistotne odstępstwo, które 
wystąpiło. Dokumenty te zostały dostarczone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Zgierzu i tam też się znajdują. 

11. Jakie to są nieistotne odstąpienia? 
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków 
pozwolenia na budowę, to takie odstępstwo, które nie wymaga zmiany decyzji 
pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. 
Odstąpienie takie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, art. 36a ust. 5, jest 
dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 

- zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 
- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 

osoby niepełnosprawne, 
- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części, 
- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 



W opisywanym przypadku, nieistotną zmianą było zmniejszenie zasięgu ocieplenia w 
stosunku do pierwotnego założenia, ze względu na planowane późniejsze ocieplenie 
..starej" części hali. (Ocieplenie zakończono na nowej części, pierwotnie zachodziło 
ok. 60 cm na ..starą" część). 

12. Kiedy na terenie MOSiR (przy wjeździe) zostanie zamontowany znak ułatwiający 
znalezienie siłowni? 
Jesteśmy przychylni zaproponowanemu przez Panią rozwiązaniu montażu takiego 
kierunkowskazu, sprawa została przekazana Dyrektorowi Miejskiemu Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Zgierzu. 


