
Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2008 r. i stosowanie ustawy  

o zamówieniach publicznych w zakresie tych zadań. 

  

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym 

przeznaczono kwotę 4.128.508 zł, co stanowi 25,64% ogólnego budżetu.  

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 r. wyniosło 90,49 % planu rocznego. 

 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Siennica 

Dnia 2.06.2008 r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pod 

nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Borówek”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „WODEX”, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

Choszczówka Stojecka, ul. Warszawska 50. Cena oferty wyniosła 59.458,74 zł brutto. 

Umowa została podpisana dnia 3.07.2008 r. Odbioru robót dokonano dnia 27.08.2008 r. 

Nakłady poniesione 58.617 zł. 

Zakup pompy głębinowej w SUW w Siennicy 9.248 zł 

 

2. Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie 

Wykonawcę zadania wyłoniono przy zastosowaniu procedury przetargu nieograniczonego 

dnia 15.01.2008 r. Najlepszą ofertę złożyła firma Hydrex” Sp. z o.o., 20-445 Lublin, ul. 

Zemborzycka 53Ł. Cena oferty wyniosła 1.435.018,60 zł brutto. Umowa została podpisana 

dnia 22.02.2008 r. Realizacja inwestycji została zakończona dnia 18.07.2008 r. 

Nakłady poniesione  1.203.302 zł. 

 

3. Wykonanie dokumentacji chodnika we wsiach: Nowa Pogorzel, Pogorzel, Żaków 

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony 21.02.2007 r. w przetargu nieograniczonym. 

Najlepszą ofertę złożyła firma „Vega” Zbigniew Artur Zbieć, 08-110 Siedlce, ul. Reymonta 

2/1. Cena oferty wyniosła 115.900,00 zł brutto. Umowa została podpisana dnia 7.03.2007 r. 

Termin wykonania wyznaczono na dzień 30.11.2007 r. Realizacja zadania została 

przedłużona z winy wykonawcy. Wykonawca przekazał ostatnią partię dokumentacji dnia 

11.09.2008 r. 

Nakłady poniesione  53.546 zł. 

 

4. Przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel – 

Grzebowilk – II etap 

Wykonawca inwestycji został wyłoniony dnia 7.01.2008 r. w przetargu nieograniczonym. 

Najlepszą ofertę złożyła firma „FEDRO” Sp. z o.o., 08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1. Cena 

oferty wyniosła 1.173.244,44 zł brutto. Umowa została podpisana dnia 1.02.2008 r. Realizacja 

inwestycji została zakończona dnia 14.05.2008 r. 

Nakłady poniesione  1.190.846 zł w tym: wydatki inspektora nadzoru  17.602 zł. 

 

5. Wykonanie dokumentacji na drogę Majdan, Nowy Starogród, Starogród 

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony 21.02.2007 r. w przetargu nieograniczonym. 

Najlepszą ofertę złożyła firma „Vega” Zbigniew Artur Zbieć, 08-110 Siedlce, ul. Reymonta 

2/1. Cena oferty wyniosła 39.040,00 zł brutto. Umowa została podpisana dnia 7.03.2007 r. 

Termin wykonania wyznaczono na dzień 7.08.2007 r. Realizacja zadania została przedłużona 

z winy wykonawcy. Ostatecznie wykonawca przekazał dokumentację dnia 29 sierpnia 2008 r. 

Nakłady poniesione 39.057 zł  
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6. Wykonanie projektu i modernizacji drogi gminnej Drożdżówka - Dzielnik 

Wykonawca dokumentacji geodezyjnej został wyłoniony bez stosowania ustawy o 

zamówieniach publicznych w związku ze zbyt niską wartością zamówienia. Prace geodezyjne 

wykonywała od dnia 6.02.2008 r. do dnia 11.04.2008 r. firma GEOTOR Usługi Geodezyjne, 

Trzcianka 92, 08-470 Wilga. Prace związane z wykonaniem projektu zostały powierzone 

firmie Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych z Garwolina.  

Dnia 27 września 2008 r. w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

wyłoniono wykonawcę zadania pn.” Modernizacja drogi Drożdżówka Dzielnik I etap”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Handlowo - Usługowa  Waldemar Salomon. 

Dnia 23 września  2008 została podpisana umowa na kwotę 106.250 zł. Termin wykonania 

30.09.08. Nakłady poniesione na w/w inwestycję :  

- wynagrodzenie dla Firmy Handlowo-Usługowej Waldemar Salamon na kwotę   

       106.250 zł; 

-     wynagrodzenie inspektora nadzoru  -          4.026 zł 

- wykonanie map do celów projektowych, wypisy z ksiąg wieczystych,  

      tablica informacyjna  - 16.701 zł  

-  wykonanie projektu budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej 802 do drogi gminnej 

Drożdżówka -Dzielnik – 7.000 zł  

- wykonanie projektu przebudowy drogi  - 26.000 zł 

Ogółem: 159.977 zł 

 

7. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ulicy Granicznej w 

Grzebowilku 

Dnia 28 sierpnia 2008 r. została podpisana umowa z Panem Zdzisławem Rumiankiem 

właścicielem firmy Pracowni Geodezyjnej na wykonanie mapy z projektem podziału 

nieruchomości położonych w Grzebowilku i Nowej Pogorzeli na modernizacje drogi 

żwirowej /ul .Graniczna i Wiśniowa/.  

Nakłady poniesione 22.143 zł 

 

8. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi 

 

Gmina Siennica wypłaciła w 2008r odszkodowania za działki przejęte pod drogi i pod 

poszerzenie istniejących dróg Gminnych. Gmina przejmowała tylko te działki, które zgodnie 

ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica 

zatwierdzonej uchwałą Nr VII/62/2003 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia 17 października 2003 r.) były 

przeznaczone pod drogi lub pod poszerzenie dróg Gminnych. 

We wsi Dąbrowa pod koniec 2006r i na początku 2007r przejęto działki pod poszerzenie 

drogi gminnej nr 3640013  w 2008r. o odszkodowanie za przejęte działki nr 83/2, 86/2, 8/1, 

9/1, 11/1, 119/2, 812/2, 13/1, 14/1, 15/1, 35/1, 750/2, 30/1, 4/1 wystąpili ich poprzedni 

właściciele działki te stanowiły łącznie powierzchnię 1603m
2 

na podstawie uzgodnień 

pomiędzy właścicielami a Wójtem Gminy Siennica za 1 m
2  

płacono 8zł co daje w sumie 

kwotę 12824zł. 

We wsi Stara Wieś w 2008r. przejęto działki nr 60/11, 60/14 o łącznej powierzchni 2651m
2, 

zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siennica zatwierdzonej uchwałą Nr V/43/99 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 lutego 1999 r. 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 72, poz. 1530 z dnia 7 czerwca 1999 r.) działki były 
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przeznaczone pod drogę Gminną. Właściciel działek wystąpił o odszkodowanie, w drodze 

negocjacji ustalono cenę za 1m
2 

w wysokości 10zł, co daje kwotę 26.510zł. 

We wsi Stara Wieś w 2008r przejęto działkę nr 137/3o powierzchni 161m
2, 

która była 

przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej nr ew. 115. Właściciel wystąpił o 

odszkodowanie, w drodze negocjacji ustalono cenę za 1m
2 

 w wysokości 8zł, co daje kwotę 

1288zł. 

We wsi Stara Wieś w 2007r. przejęto pod drogi publiczne działki nr 62/7, 62/8, 62/9, 62/14 o 

łącznej powierzchni 1898m
2 

w drodze negocjacji ustalono cenę za 1m
2 

w wysokości 10zł co 

stanowi kwotę 18.980zł. 

W 2008r. wypłacono odszkodowanie dla Pani Zofii Piskorz za działki przejęte pod drogę na 

mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1442 z 13.07.2007r. w wysokości 9982zł. 

Dokonano zakupu działki nr 479/5 o pow. 336 m
 2 

we wsi Siennica z przeznaczeniem pod 

drogę za kwotę 2.688zł. 

Nakłady poniesione – 72.284 zł 

 

9. Wykonanie dokumentacji na modernizację Urzędu Gminy w Siennicy 

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony bez stosowania ustawy o zamówieniach 

publicznych w związku ze zbyt niską wartością zamówienia. Prace projektowe wykonywała 

od dnia 10.01.2008 r. do dnia 15.04.2008 r. firma BATRO Barbara Trojanowska,  

05-300 Stojadła, ul. Mińska 38B. Wartość prac określono na 15.000,00 zł brutto.  

 

10. Zakup samochodu dla OSP Żaków 

Dostawcę samochodu wyłoniono przy zastosowaniu procedury przetargu nieograniczonego 

dnia 11.07.2008 r. Najlepszą ofertę złożyła firma „ALMAR” Marlena Korneluk  

72-003 Wołczkowo, ul. Jesienna 8. Cena oferty wyniosła 129.898,00 zł brutto. Umowa 

została podpisana dnia 18.07.2008 r. Dostawa została zrealizowana dnia 18.07.2008 r. 

Nakłady poniesione 129.898 zł 

 

11. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Grzebowilku i w Siennicy 

Dnia 7.07.2008 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji szkoły w Siennicy z Zakładem 

Bud-Rem „RAWOS” Grzegorz Zychowicz z Rawy Mazowieckiej za cenę 63.689 zł. 

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego . Odebranie prac nastąpiło dnia 

24.09.2008 r. 

Wykonawcę modernizacji szkoły podstawowej w Grzebowilku dokonano po przeprowadzeniu 

przetargu nieograniczonego. Dnia 29.08.2008 r. zawarto umowę z firmą SZT Szymczuk-

Szmyt Spółka Jawna z Warszawy na kwotę 185.671 zł Odbiór końcowy przeprowadzono dnia 

01.10.2008 r. W końcówce 2008 r., w związku z wygospodarowaniem dodatkowych środków 

finansowych, przeprowadzono kolejny  przetarg nieograniczony dotyczący wykonania 

docieplenia części budynku szkoły w Siennicy. 

 Z wyłonionym  wykonawcą:  Zakładem Bud-Rem „RAWOS” Grzegorz Zychowicz z Rawy 

Mazowieckiej zawarto umowę na kwotę 63.000,00 zł. Odbiór końcowy przeprowadzono dnia 

31.12.2008 r. 

Nakłady poniesione na modernizację budynków – 320.450 zł w tym: nadzór i tablice 

informacyjne 8.090 zł 
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12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznej części budynku 

SPZOZ w Siennicy 

Zadanie zrealizowano w okresie 25.02.2008 r. – 18.03.2008 r. poprzez udzielenie zamówienia 

Panu Danielowi Gawrysiakowi, ul. Warszawska 106A, Mińsk Mazowiecki, bez stosowania 

ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na wartość nie przekraczającą 14.000 euro. 

Cena dokumentacji wyniosła 12.000 zł. 

 

13. Zakup barakowozu dla podopiecznej i dwóch zestawów komputerowych dla 

GOPS w Siennicy. 

Zadanie zrealizowano w miesiącu lutym 2008 r. poprzez  złożenie zamówienia w składzie 

budowlanym bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na wartość  

nie przekraczającą  14.000 euro. Cena barakowozu wynosiła 28.060 zł. 

Zestawy komputerowe zakupiono na kwotę 9.464 zł w ramach funduszy na zadania zlecone 

dotyczące funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 

 

14. Wykonanie  dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  

w Siennicy 

Dnia 11.01.2007 r.  w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Biuro 

Usług Technicznych Krzysztof Kruk, 07-100 Węgrów, ul. Gdańska. Umowę podpisano dnia 

12.02.2007 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 30.07.2007 r. 

 Z winy wykonawcy dokumentacja nie została dotychczas przekazana. 

 

15. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Dnia 1.10.2008 r. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę 

z firmą „BASEN-POL” Władysław Rybak z Mińska Mazowieckiego na kwotę 361.050,07 zł. 

Końcowy protokół odbioru nie został dotychczas podpisany ze względu na brak przedłożenia 

przez wykonawcę wymaganych umową inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych. 

Nakłady poniesione 183.000 zł. Całkowite rozliczenie nastąpi do dnia 31.03.2009 r. 

Kwotę 190.100 zł przekazano na konto środków niewygasających. 

 

16. Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego 

Dnia 29.09.2008 r. podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia, z wybraną w przetargu 

nieograniczonym, firmą Usługi Elektryczne Zbigniew Grabarczyk z Siedlec. Kwota umowy 

wynosiła 135.580,00  zł.  

Nadzór – 4.270 zł 

2.506 zł  - koszty związane z wydaniem warunków przłączeń 

2.719 zł – koszty związane z modernizacją sieci elektrycznej we wsi Majdan 

 

17. Modernizacja stadionu w Siennicy III etap 

Na podstawie wyboru oferty (po sprawdzeniu ofert trzech firm) wyłoniono dnia 26.06.2008 r. 

wykonawcę renowacji płyty stadionu. Wykonawcę firmę Mel – Kan Kazimierz Jakubiak z 

Ryżek wybrano bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na wartość 

zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro. Dnia 14.08.2008 r. dokonano odbioru robót.  

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dnia 24.09.2008 r. zawarto umowę z 

wykonawcą robót firmą SZT Szymczuk-Szmyt Spółka Jawna z Warszawy na wykonanie 

zadaszenia części trybun stadionu. Kwota umowy wyniosła 115.488,30 zł. Odbiór robót 

nastąpił dnia 31.10.2008 r. 

Nakłady poniesione – 153.254 zł 
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18. Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowanego kompleksu 

obiektów największego pracodawcy w Gminie Sienni ca – Dom Seniora 

„KAŚMIN” w Drożdzówce. 

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu bardzo przewlekłego procesu uzgodnienia 

projektu budowlanego, co wynikało z konieczności uzyskania wielu dokumentów od 

podmiotów zewnętrznych. W celu zakończenia procedury uzyskiwania pozwolenia na 

budowę  i prawidłowej realizacji inwestycji środki przeznaczone na ten cel, zostały 

przeniesione na 2009 r. Planowane zakończenie określono na koniec II kwartału 2009 r. 

 

19. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych.  

Dnia 08.12.2008 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego została podpisana umowa 

z Maciejem Dembowskim zam. Piotrków Trybunalski na dostawę nowego mikrobusa 

dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych uczniów na kwoę 119.800 zł.  

 

20. Dostarczenie i udostępnienie  Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem 

informacyjnym na terenie Gminy Siennica. 

Przygotowano analizę finansowa dla projektu na kwotę 6.100 zł. 

 

21. Zakup zmywarki dla PSP Siennica 

Zadanie zrealizowano w lutym 2008 r. poprzez udzielenie zamówienia w hurtowni 

hydraulicznej Markon w Jatnem gm. Kołbiel bez stosowania ustawy o zamówieniach 

publicznych ze względu na wartość nie przekraczającą 14.000 euro. Cena zmywarki wynosiła 

7.288 zł 

 

 

 

 

                                                                                        
 

 


