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Pan 
Idz i An tczak 
R A D N Y RADY MIASTA ZGIERZA 

Szanowny Panie Radny! 

Odpowiadając na interpelacje Pana Radnego, jw., uprzejmie informuję i wyjaśniam, 
odpowiednio do treści kolejno poruszonych spraw i zadanych pytań: 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 1. 
Trwałość prac utrzymaniowych nawierzchni gruntowych zależna jest między innymi 

od stopnia zawilgocenia podłoża gruntowego. Jednak nawet najlepiej wykonane prace wymagają 
okresowego powtarzania, zwłaszcza w okresach, gdy podłoża pod drogami wilgotnieją i tym 
samym tracą stabilność. 

Planowe zabiegi utrzymaniowe po zakończeniu wiosennych roztopów wykonuje się, 
gdy podłoża obeschną, a poziom wód gruntowych znacząco się obniży. Prace wykonywane 
w tym okresie charakteryzują się największa trwałością: nawierzchnie dróg pozostają często 
w niezmienionym stanie do czasu wystąpienia znaczących opadów. W przypadku suchego lata 
zdarza się, że zabiegi utrzymaniowe przeprowadzone wiosną nie wymagają powtarzania aż do 
czasu nadejścia jesiennych słot. 

W marcu 2018 na terenie Zgierza prowadzone były jedynie prace interwencyjne, które 
miały za cel przywrócenie komunikacji na szczególnie rozmiękłych drogach, tylko tam, gdzie 
faktycznie przejazdy stawały się niemożliwe. 

Biorąc pod uwagę znaczącą poprawę pogody, jaka jest spodziewana w najbliższym 
czasie, najprawdopodobniej rozpoczęcie standardowych zabiegów utrzymaniowych 
na zgierskich drogach gruntowych nastąpi w ciągu kilku - kilkunastu dni. Zabiegami tymi objęte 
będą także te ulice, gdzie wcześniej wykonywano roboty interwencyjne. 

Informacje o realizacji wszystkich zadań prowadzonych przez służby miejskie dostępne 
są w comiesięcznych sprawozdaniach Prezydenta dla Rady Miejskiej. 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE NR 2. 
Odpowiadając na interpelację dotyczącą procedury udzielenia zamówienia publicznego 

na „Dostawę kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz 
w roku 2018" stwierdza się, że zawiera ona dwie informacje, niepolegające na prawdzie, 
a których sprostowanie umożliwi rozwianie wątpliwości Pana Radnego i zrozumienie decyzji 
podjętej przez Zamawiającego: 

1. Nieprawdą jest, że cyt.: „W odpowiedzi Prezydenta Miasta stwierdza się, iż firma która 
przetarg uzyskując najwyższą liczbę punktów popełniła pomyłkę pisarską...". 
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Firma popełniła w treści oferty oczywistą omyłkę rachunkową, o czym został Pan Radny 
poinformowany pismem nr IR.00039.2018.LD.WM.KD z 9 marca br. 
Nierozróżnienie tych funkcjonujących w doktrynie Prawa zamówień publicznych pojęć 
stanowiło zapewne przyczynę niepokojów i zatroskań Pana Radnego wyrażanych na sesji Rady 
Miasta Zgierza, gdy tymczasem jest to normalna i obowiązkowa zarazem proceduralna 
czynność, albowiem stosowny przepis ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(art. 87 ust. 2 pkt 2) nakazuje Zamawiającemu poprawę takiej omyłki, cyt.: 

„Zamawiający poprawia w ofercie ... oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. " 
Co charakterystyczne - zawiadamia tylko tego Wykonawcę (nawet nie pozostałych), a ponadto 
- niewymagana jest w takim przypadku zgoda tego Wykonawcy na poprawę tej omyłki. 

I tak Zamawiający, w zgodzie z prawem uczynił, uzyskując tym samym korzystną ofertę 
na dostawę kruszywa kamiennego. 
Mając na względzie dobro Miasta - to raczej powód do satysfakcji, a nie zmartwienia. 

2. Nieprawdą jest, że cyt.: „... nie udostępniono komunikatu o pomyłce" [podkr. wł.], 
a tym samym - postawione pytanie staje się bezprzedmiotowe. 

Nikt, również do tej pory Pan Radny, nie wyraził najmniejszego zainteresowania 
i nie wystąpił o „udostępnienie" tego dokumentu, a faktycznie dwóch, tj.: „Zawiadomienia 
0 poprawie oczywistych omyłek" wraz z „Kartą poprawy omyłek", które to dokumenty, 
jak i wszystkie pozostałe w postępowaniu (z wyjątkiem ewentualnych, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa) - były i są jawne. 

Z treści pytania Pana Radnego oraz wyrażanych podczas sesji wątpliwości w zakresie tej 
czynności - iż jeden z dokumentów nie został do tej pory „poprawiony" i rzekomo zawiera 
błędną informację - wynika, że być może miał Pan Radny na myśli czynność „upublicznienia" 
dokumentów o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej. 
Jeśli tak - to uprzejmie informuję Pana Radnego, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający nie ma takiego proceduralnego obowiązku. 
Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych jednoznacznie regulują przebieg tego 
proceduralnego fragmentu postępowania, odmiennie niż wynikałoby to z sugestii Pana Radnego, 
1 ten został w zgodzie z tymi przepisami ściśle przeprowadzony. 

Kontestowany przez Pana Radnego na sesji, w tonacji przygany, „niepoprawiony" kształt 
opublikowanego dokumentu, tj.: „Informacji o złożonych ofertach " - nie mógł i nie może zostać 
zmieniony - „poprawiony". Stanowi wierny zapis publicznej czynności otwarcia ofert, swoistą 
fotografię sesji otwarcia ofert, publicznie stwierdzonego wówczas, na tamtym etapie 
postępowania - stanu, informacji odczytanych z ofert, jak stanowi art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności - cen zawartych w ofertach. I następnie, jak stanowi 
ust. 5 tego artykułu - Zamawiający niezwłocznie (czyli bez uwzględnienia późniejszych 
wyników badania ofert) - zamieszcza informacje odczytane z ofert na stronie internetowej. 

Sugerowana korekta informacji, które wówczas, na tym etapie postępowania na podstawie 
złożonych ofert - powziął i opublikował Zamawiający - stanowiłaby zafałszowanie tego 
dokumentu - rażące naruszenie przepisów prawa, dlatego tej ustnie wyrażanej na sesji sugestii 
Pana Radnego w ten sposób uwzględnić nie można, a w świetle proceduralno-prawnych 

owań i stanu faktycznego - zadane przez Pana Radnego pytanie, jak wspomniano wyżej 
ę bezprzedmiotowe. 
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ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 3. 
3.1. Wnioskodawca projektu Siłowni wraz z wyposażeniem na Mosirze, uprawnił Gminę Miasto 
Zgierz do przetwarzania jego danych osobowych tylko dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, w związku z czym. Gmina Miasto Zgierz nie 
jest upoważniona do publikowania danych personalnych wnioskodawców projektów 
zgłoszonych do Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). 

3.2. Urządzenia należące do „Olimpijczyk - Boruta", reprezentowany przez Pana Jarosława 
Majkę, są ustawione w hali zapaśniczej na zasadzie umowy sporządzonej pomiędzy ZTA, 
a „Olimpijczyk - Boruta"; urządzenia siłowni są udostępniane wszystkim zawodnikom 
nieodpłatnie w cyklu szkoleniowym. 

3.3. Olimpijczyk korzysta z pomieszczeń administracyjnego na zasadzie „Umowy Najmu" 
zawartej w dniu 29.12.2017 pomiędzy MOSiR a Stowarzyszeniem „Boruta - Olimpijczyk" . 

3.4. Koszty, jakie poniósł MOSiR z tytułu imprezy meczu zapaśniczego rozegranego w dniu 
13.03.2018 to koszty oświetlenia i koszty wody (kąpiel zawodników). Koszty zryczałtowane (w 
okresie 2 h ) to 130 zł. 

3.5. Umowa wynajmu hali pomiędzy „Boruta - Olimpijczyk" a MOSiR to 200 zł brutto 
za 2 godziny zawodów. Należy jednak bezwzględnie odnotować, że wyżej wymienione zawody 
były transmitowane na żywo w publicznej telewizji, TVP Sport, o zasięgu ogólnopolskim 
oraz w sprawozdaniach w wiadomościach sportowych w Polsat, TVN, i Teleexpresie. Zawody 
były więc doskonałą promocją i reklamą hali sportowej oraz samego Miasta Zgierza. 
Wskaźnik wyrażający ilość pieniędzy, tzw. ekwiwalent reklamowy, jaką należałoby wydać 
na promocję naszego Miasta na taką skalę i w takim wymiarze jest trudny do oszacowania. 

ODPOWIEDŹ N A INTERPELACJĘ N R 4. 
W zakresie realizacji umowy OR.6140.4.93.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej 

pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Panem Przemysławem Skupińskim prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą ŻWER-MAX Firma Przemysław Skupi ński na „Zapewnienie opieki 
zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.02.2018 r. - 31.01.2020 r. - Część I " 
wyjaśniam, iż przedmiotowa umowa obejmuje m.in.: 
L Świadczenie usługi weterynaryjnej wraz z transportem wobec chorych, rannych 
lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zwierząt, doraźnym 
leczeniem oraz utylizacją zwłok, co jest realizowane poprzez: 
1) utrzymanie całodobowo przez wszystkie dni tygodnia gotowości do świadczenia usługi 
i przyjmowanie wezwań kierowanych drogą telefoniczną przez Straż Miejską w Zgierzu 
lub wskazanego pracownika Urzędu Miasta Zgierza; 
2) niezwłoczne przybycie, w czasie nie dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania 
wezwania, osoby dysponującej uprawnieniami do wykonania usługi weterynaryjnej 
i właściwym sprzętem oraz środkami, na wskazane na terenie Gminy Miasto Zgierz miejsce 
przebywania chorego, rannego lub stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego zwierzęcia, w celu: 

S^lfy X podjęcia właściwych dla gatunku i stanu zdrowia zwierzęcia oraz okoliczności, w jakich 
sie_-45nbL__̂ najduje działań poprzez pomoc weterynaryjną (w tym z użyciem leków), 
wraz z transportem: 
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aa) do zapewnionego przez Wykonawcę: 
- schroniska dla zwierząt w przypadku psów i kotów, 

zakładu leczniczego dla zwierząt, w przypadku zwierząt innych niż psy i koty w celu 
doraźnego leczenia tych zwierząt, 
ab) do wskazanego przez Zamawiającego: 

gospodarstwa rolnego położonego w Zgierzu, także po zakończeniu leczenia w zakładzie 
leczniczym. 
- ostoi leśnej, położonej we wschodniej granicy Leśnego rezerwatu przyrody „Dąbrowa 
Grotnicka", biegnącej wzdłuż oddziałów leśnych 113,115, 112, i 126 na terenie leśnictwa Zimna 
Woda, także po zakończeniu leczenia w zakładzie leczniczym, 
b) dokonania w uzasadnianych weterynaryjnie przypadkach eutanazji zwierzęcia, 
c) przejęcia zwłok zwierzęcia i zapewnienia utylizacji w zaistniałych przypadkach zgonu 
zwierzęcia, 
d) uśpienia ślepych miotów urodzonych w trakcie realizacji zamówienia i ich utylizację. 
I I . Świadczenie kompleksowej opieki w schronisku dla zwierząt nad zwierzętami, 
w szczególności nad psami oraz kotami, prowadzenie adopcji i działań propagujących adopcję 
oraz wydawanie zwierząt ich właścicielom, co jest realizowane m. in. poprzez: 
1) zapewnienie miejsca w schronisku dla minimum 155 szt. zwierząt, 
2) zapewnienie dobrostanu zwierzętom wg indywidualnych potrzeb, poprzez właściwe 
schronienie, karmienie, profilaktykę weterynaryjną, leczenie, zapewnienie ruchu, 
3) obligatoryjną kastrację/sterylizację z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia przy 
zachowaniu 15 dniowej karencji, przy czym jeżeli zwierzę z powodów uzasadnionych 
weterynaryjnie nie będzie mogło zostać poddane zabiegowi sterylizacji/ kastracji przed jego 
adopcją, Wykonawca przyjmie to zwierzę od osoby adoptującej do wykonania tego zabiegu 
w okresie 6-ciu miesięcy od daty dokonania adopcji, z zastrzeżeniem terminu obowiązywania 
umowy na wykonanie zamówienia oraz wyników weterynaryjnej oceny możliwości wykonania 
zabiegu, 
4) czipowanie wraz z wpisem do bazy danych w przypadku adopcji, 
5) eutanazję w uzasadnianych weterynaryjnie przypadkach, 
6) utylizację zwłok; 
7) usypianie ślepych miotów urodzonych w trakcie świadczenia usługi; 
8) prowadzenie działań w kierunku odnalezienia właściciela przebywającego w schronisku 
zwierzęcia oraz adopcji i propagowania adopcji, co najmniej poprzez: 
a) systematyczne zamieszczanie w ciągu doby od przyjęcia zwierzęcia do schroniska 
na stronie internetowej zdjęć wraz z informacją o zwierzęciu, 
b) udostępnienie osobom chętnym do adopcji bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem 
w schronisku, 
c) zapewnienie transportu zwierzęcia na wskazany przez adoptującego adres, na terenie 
Gminy Miasto Zgierz (w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez adoptującego), 
9) opiekę w schronisku nad zwierzętami (w szczególności psami i kotami) czasowo 
odebranymi właścicielom lub opiekunom. 

Realizacja wymienionych wyżej, jak i pozostałych elementów usługi określonych w umowie 
objęta została wynagrodzeniem ryczałtowym płatnym w 24 miesięcznych ratach. Podstawą tak 
określońego sposobu wynagrodzenia był szeroki zakres usługi. W związku z powyższym 

ImTacrKnrzyjętych w przetargu nie można było kwoty wynagrodzenia odnosić jedynie 
iy zw ierząt będących pod opieką schroniska. 



W roku bieżącym koszty realizacji zadania wykonywanego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu, obejmującego wyłapywanie 
całodobowo na terenie Gminy Miasto Zgierz zwierząt ich transport oraz opiekę w miejscu 
przetrzymywania wyniosły, w miesiącu: 
- styczniu 2018 r. - 3 116,20 zł brutto, 
- lutym 2018 r. - 2 451,40 zł brutto. 

Przepisy prawa dotyczące zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 
wskazują, iż bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny być niezwłocznie przewiezione 
do schroniska lub miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem 
do schroniska, nie wskazując warunków ani czasu przetrzymywania. Natomiast zgodnie 
z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Zgierz, przyjętym przez Radę Miasta Zgierza uchwałą nr XLV/593/18 
z dnia 27 lutego 2018 r., w miejscu przetrzymywania przy ul. Łęczyckiej 24 w Zgierzu 
prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. zwierzęta 
mogą przebywać nie dłużej, niż 14 dni od dnia wyłapania. Ww. Spółka posiada decyzję 
Prezydenta Miasta Zgierza na prowadzanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami na terenie Gminy Miasto Zgierz i oraz decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii 
nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny i wpisującą do rejestru podmiotów 
nadzorowanych. 

Wskazane przez Pana Radnego dokumenty związane z wykonywaną usługą, określone 
w § 3 pkt 4 ww. umowy dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. 

Z poważaniem 


