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R A D N Y R A D Y M I A S T A ZGIERZA 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję i wyjaśniam, 
odpowiednio do treści zadanych pytań: 

Pytanie nr 1: 

„ W dniu 13 lutego 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na Profilowanie dróg gruntowych 
o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy 
Miasto Zgierz w 2018 r. Miasto przeznaczyło na te prace 190 tys. złotych, wygrana firma 
zaproponowała 201.645 zł. W związku z tym wnoszę o podanie harmonogramu prac 
z podaniem nazw ulic. terminów, przewidywanego zakresu robót, w tym powierzchni napraw. 

Ponadto proszę o podanie przyczyn niezastosowania procedury unieważnienia przetargu 
z powodu wyższych kwot za wykonywane prace od planowanych przez Miasto, złożonych 
przez wszystkich oferentów. " 

Odpowiedź: 

Na terenie Gminy Miasto Zgierz jest ok. 190 dróg o nawierzchni nieutwardzonej, 
co stanowi ok. 600 tys. m2 ich powierzchni. W przetargu ujęto do ewentualnych napraw 
w 2018r. powyższą powierzchnię tych dróg. 

Zakres prac naprawczych obejmuje mechaniczne równanie i wałowanie, profilowanie oraz 
rozkładanie i wałowanie tłucznia. 

wierzchni gruntowej i tłuczniowej z uwagi na swoją strukturę wymagają częstych 
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napraw. Priorytet stanowią ciągi komunikacyjne o największym natężeniu ruchu, które 
wymagają częstszych napraw, niż pozostałe. 

Ulice, na których najczęściej prowadzone są prace remontowe to: 

ul. Parzęczewska (od ul. Staffa do przejazdu PKP), ul. Jedlicka, ul. Grotnicka, 
ul. Obr. Warszawy, ul . Miroszewska, ul . Przyrodnicza, ul. Ciosnowska (od PKP 
do ul . Przyrodniczej), ul . Radosna, ul. Romantyczna, ul. Witosa (od Świętojańskiej 
do Grotnickiej). ul. Młodzieżowa, ul . Inżynierska, ul. Porzeczkowa, ul. Brzoskwiniowa, 
przedłużenie ul . Zagajnikowej do ul . Konstantynowskiej, ul. Przerwy - Tetmajera. 

Decydujący wpływ na stan dróg gruntowych mają warunki atmosferyczne. Opady deszczu 
powodują zmiękczanie nawierzchni jezdni, a ruch pojazdów sprzyja powstawaniu w tym 
miejscu ubytków. 

Do każdej naprawy należy podejść indywidualnie i dlatego trudno jest zaplanować kolejność 
i zakres wykonania prac na poszczególnych ulicach, jak również termin ich realizacji. Prace 
te wykonywane są na bieżąco, w miarę potrzeb. 

Zamawiający nie zastosował procedury unieważnienia postępowania przetargowego 
ponieważ nie był do takiej decyzji zobowiązany - żadna przesłanka prawna ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (PZP) nie obligowała go do podjęcia takiego kroku. 

Art . 93 ust. 1 pkt 4 PZP stanowi, że cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sjinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty ". 

Z treści tego przepisu wynika jednoznacznie, że w takiej sytuacji istnieją zawsze dwie 
możliwości, i że decyzja leży po stronie Zamawiającego, który podejmuje j ą w wyniku 
analizy zaistniałych okoliczności i uwarunkowań oraz przede wszystkim, jak stanowi 
wspomniany przepis - aktualnie posiadanych, finansowych możliwości. 

Ponieważ na zaistnienie przypadku stosunkowo nieznacznego przekroczenia „kwoty, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia " środki finansowe zostały 
dodatkowo zabezpieczone - nie zaszła konieczność unieważnienia tego postępowania. 

Pytanie nr 2: 

,. W dniu 2 lutego rozstrzygnięto przetarg na Dostawę kruszywa kamiennego dla potrzeb 
remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku. Miasto przeznaczyło na to zadanie 500 tys. 
złotych. Przetarg został rozstrzygnięty na rzecz firmy Polskie Surowce Skalne 
sp. z o. o. Kruszywa z Wrocławia, z zaproponowaną kwotą 627.610.00 złotych. 
Wśród pozostałych ofert jedna opiewała na kwotę poniżej przeznaczonej na to zadanie przez 

Gminę Zgierz, a dwie były niższe o ok. 100.000 złotych od kwoty zaproponowanej 
przezdferenta wybranego w przetargu. 
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Jakie warunki zadecydowały o wyborze usługi w/wym oferenta? " 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych zamówienie zostało 
udzielone Wykonawcy: 

- niepodlegającemu wykluczeniu; 

- spełniającemu warunki udziału w postępowaniu; 

- którego oferta uzyskała status najkorzystniejszej, w szczególności - która przedstawiła 
najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów wyboru (3 kryteria oprócz ceny). 

Po dokonaniu przez Zamawiającego w formularzu cenowym obowiązkowej poprawy 
tzw., cyt.: „oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek'' (art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP) 
- faktyczna cena oferty Wykonawcy: Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. K R U S Z Y W A , 
wyniosła 510.40,00 zł. cała oferta (spośród 6 złożonych) uzyskała najwyższą liczbę punktów, 
t j . 96,99, a tym samym - status oferty najkorzystniejszej. 

Pytanie nr 3: 

„ W roku 2017 na obiekcie MOSiR-u przy ul. Wschodniej wykonano w ramach Budżetu 
Obywatelskiego zadanie pod nazwą - Siłownia z wyposażeniem-. Zadanie zlecono do 
wykonania z wolnej ręki. Dobudowano do hali zapaśniczej pomieszczenie w którym obecnie 
zamontowane jest wyposażenie siłowni należące do trzech podmiotów, osoby prywatnej, klubu 
ZTA oraz zakupione w ramach budżetu obywatelskiego. Korzystanie ze sprzętu zakupionego 
w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta Zgierza jest utrudnione, gdyż 
w tym pomieszczeniu odbywają się treningi zawodników oraz udostępniany jest także sprzęt 
prywatny siłowni, w sposób komercyjny. 

W związku z tym, iż z zasady zadań z budżetu obywatelskiego winny być dostępne dla 
mieszkańców bez ograniczeń, pytam Pana: dlaczego nastąpiła realizacji tego zadania bez 
zabezpieczenia prawidłowości jego użytkowania? Proszę również o udostępnienie 
dokumentacji wykonawczej zadania: siłownia z wyposażeniem na obiekcie MOSiR, 
z wyszczególnionymi kosztami. " 

Odpowiedź: 

Siłownia wybudowana w ramach zadania „Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem 
na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu" jest ogólnodostępna dla wszystkich 
mieszkańców Zgierza w godzinach od 7:00 do 22:00, od poniedziałku do niedzieli, poza 
okresem, gdzie odbywają się zorganizowane treningi dzieci ze Zgierza, według ustalonego 
grafiku. 

Kompletna dokumentacja wykonawcza dotycząca przedmiotowego zadania dostępna 
o wglądu w Urzędzie Miasta Zgierza, pl . Jana Pawła I I 16, pok. 206. po uprzednim 

ieniu terminu. 
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Py tanie nr 4: 

„ W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie przetargów w zakresie zapewnienia opieki 
zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz stwierdzono, iż postępowanie (znak sprawy 
271.39.2017) zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej przez 
zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Druga oferta, pomimo niższej ceny. nie była 
natomiast w ocenie całościowej, korzystna. 

W związku z tym pytam: 

- co spowodowało, iż oferta firmy ZWIR-MAX w pierwszym przetargu, pomimo niższej ceny, 
była niekorzystna. a w drugim przetargu, przy tych samych warunkach 
i ofertach była najkorzystniejsza nawet z wyższą propozycją cenową? " 

Odpowiedź: 

W drugim przetargu, odmiennie niż w pierwszym. Wykonawca Ż W I R - M A X . dodatkowo: 

- zobowiązał się do zatrudnienia na umowę o pracę, w celu i na czas realizacji tego 
zamówienia, nie później, niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, minimum 
1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej 
oraz dodatkowo 

- zadeklarował podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących 
Wykonawcy, a określonych w ogólnych warunków umowy, o 50 %. 

W wyniku tych ofertowych deklaracji jego oferta uzyskała status oferty najwyżej 
ocenionej, a po wykluczeniu drugiego Wykonawcy - status jedynego Wykonawcy w tym 
postępowaniu, niepodlegającego wykluczeniu i spełniającego warunki udziału 
w postępowaniu. 
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