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Pan 
Marek Sencerek 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na złożoną przez Pana Radnego interpelacje dotyczącą budowy sali 
gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 12, uprzejmie informuje, co następuje: 

W dniu 31 marca 2010 r. Gmina Miasto Zgierz, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zawarła umowę na roboty budowlane ze Śląskim Konsorcjum Ekologicznym 
Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, wartość umowy 2 379 000,00 zł brutto (umowa z dnia 31 marca 
2010). Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wybudowanie wielofunkcyjnej sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 12 mieszczącej się przy ul. Staffa 26 w Zgierzu. Należy wskazać, iż 
niepokój Zamawiającego wzbudziła już sama oferta złożona przez Śląskie Konsorcjum Ekologicznym 
Sp. z o.o., gdyż szacowana wartość zamówienia opiewała na kwotę 6 272 889. 82 zł netto. W związku 
z powyższym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące złożenia oferty 
z rażąco niską ceną. Przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nie dawały podstawy do 
odrzucenia oferty. 

W ramach realizacji umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową -
projekt budowlany bez dokumentacji wykonawczej, za którą Zamawiający dokonał zapłaty 
w wysokości 122 000,00 zł brutto. 

W dniu 18 listopada 2010 r. Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, 
wystosowało do Zamawiającego pismo w sprawie przedłożenia gwarancji bankowej zabezpieczającej 
zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 500 000, 00 zł (pismo z dnia 18 listopada 2010). 
W piśmie tym wykonawca nie wskazał terminu udzielenia gwarancji zapłaty, zatem stosując wykładnię 
przepisu art. 649 4 § 1 kodeksu cywilnego należy przyjąć, że termin ten powinien być nie krótszy niż 45 
dni. Wskazanie terminu udzielenia gwarancji nastąpiło dopiero w dniu 17 grudnia 2010 r. (pismo 
z dnia 17 grudnia 2010 r.) z oznaczeniem go na dzień 3 stycznia 2011 r., zatem krótszy niż 45 dni. 
Podkreślić należy, iż pismo z dnia 18 listopada 2010 w sprawie ustanowienia gwarancji podpisał Pan 
Wiesław Matusiak wskazany w piśmie jako prokurent, natomiast z załączonego do pisma wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000360218 wynikało, iż w pozycji „Prokurenci " nie dokonano 
wpisu (wypis z KRS). Z tego powodu Zamawiający zwrócił się telefonicznie do Wykonawcy z prośbą 
o uwiarygodnienie umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez Pana 
Wiesława Matusiaka - prokurenta. Po przesłaniu faxem w dniu 17 grudnia 2010 aktualnego wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000171254, Zamawiający przystąpił do ustanowienia 
zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. W dniu 30 grudnia 2010 r. gwarancja na rzecz 
Śląskiego Konsorcjum Ekologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi została ustanowiona, a skan 
tego dokumentu przekazany faxem i mailem (dowód: potwierdzenie odczytania 31.12.2010) do 
wykonawcy celem potwierdzenia wykonania zobowiązania umownego, również telefonicznie 
powiadomiono wykonawcę o tym, że oryginał gwarancji zostanie przekazany kurierem w dniu 
następnym. 31 grudnia 2010 r. pocztą kurierską próbowano przekazać oryginał gwarancji jednak, jak 
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