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Wpłynęło Unia 

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący projektów realizowanych w ramach 
Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego informuję, że zgłoszone projekty są weryfikowane 
przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Zgierza, między innymi pod względem 
możliwości realizacji, wartości projektu, podanej lokalizacji jak i w zakresie spełniania 
warunków formalnych (załączona lista poparcia, oświadczenie zarządcy terenu). 

Podczas ostatniej edycji ZBO, na etapie weryfikacji projektów, część wnioskodawców 
została wezwana do złożenia uzupełnień we wnioskach. W sprawie projektu nr 1 -
weryfikacja dotyczyła wartości zadania, wnioskodawca dokonał weryfikacji w zakresie 
oszacowania kosztów realizacji zadania (kwota wnioskodawcy była niższa, po weryfikacji 
wnioskodawca oszacował kwotę na wyższą oraz dokonał zmian nawierzchni z jakiej miało 
być wykonane boisko - na poliuretanową). W projekcie nr 5 - wnioskodawca nie dokonał 
weryfikacji kosztów zadania, pozostał przy kwocie wskazanej we wniosku (nasza propozycja 
co do kwoty była niższa ale wnioskodawca pozostał przy kwocie wskazanej we wniosku). 
W projekcie nr 8 - weryfikacja dotyczyła wartości zadania, wnioskodawca dokonał 
weryfikacji w zakresie oszacowania kosztów realizacji. W projekcie nr 10 nie dokonano 
weryfikacji kosztów, koszt wskazany przez wnioskodawcę był zaopiniowany pozytywnie. 

W sytuacji, kiedy nie zostanie przedstawiona żadna oferta na realizację danego 
projektu, w przypadku postępowania w formie konkursu ofert, zostanie on powtórzony. W 
przypadku braku ofert w postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 Ustawy 
"dnia^ stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), 

)rowadzone negocjacje z wolnej ręki z wybranym wykonawcą. 
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W przeprowadzonych konkursach ofert, dotyczących realizacji projektu „Aktywnie i 
rodzinnie na Karpackiej w Zgierzu" oraz „Modernizacja, doposażenie 
i rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej 1/3 w Zgierzu", złożone oferty przekraczały 
środki przeznaczone na realizację tych zadań, wobec powyższego, konkursy ofert zostały 
unieważnione i zostały powtórzone. Ogłoszenie obu konkursów nastąpiło 21 marca 2018 r. 
W przypadku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego realizacji inwestycji 
pn.: „Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu", 
postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Dnia 29.03.2018 r. ogłoszono nowe postępowanie, również w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Projekty z budżetu obywatelskiego, realizowane przez Wydział Inwestycji 
i Rozwoju, w zakres których wchodzi budowa urządzeń placu zabaw czy też siłowni 
zewnętrznej, najczęściej realizowane są w systemie „zaprojektuj i wybuduj", ponieważ w tej 
sytuacji to na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dokumentów formalno -
prawnych warunkujących wykonanie inwestycji, w tym wykonania projektu, który jest 
wymagany Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z późniejszymi zmianami, art. 
30 ust. 4 - „w zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić 
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 
wymagane uprawnienia budowlane". 

Każdy projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego jest weryfikowany pod 
względem finansowym, dlatego też, gdy jego wartość jest niedoszacowania przez 
wnioskodawcę, jest on wzywany do złożenia poprawek, tak jak miało to miejsce w przypadku 
opisywanych wcześniej projektów nr 1 czy 8. 

Jednocześnie informuję, że dokładamy wszelkiej staranności, by każda edycja 
Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego była realizowana w sposób sprawiedliwy, 
transparentny, zgodny z prawem jak i ze społecznie przyjętymi normami. 


