
                                                                                         Załącznik Nr 3 

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 29/2010 

                                                                                                     Wójta Gminy Siennica 

                                                                                                         z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

S p r a w o z d a n i e 

  

z realizacji zadań inwestycyjnych i stosowania ustawy o zamówieniach publicznych  

w I półroczu 2010 r.  

 

 

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w strefie rozwoju mieszkaniowego w Siennicy 

Przedsięwzięcie obejmuje w 2010 r. wyłącznie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
ulicy Mińskiej w Siennicy. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Mazowieckim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który w imieniu Gminy Siennica przeprowadził 

postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru. Roboty 

budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego za 

kwotę 865.688,58 zł brutto a nadzór inwestorski pełni firma BEL Consulting z Grójca za 

kwotę 85.400 zł brutto. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w II półroczu 2010 r. 

 

2. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy 

budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 

Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w porozumieniu z samorządami powiatowymi i gminnymi. Gmina Sienica zobowiązana jest 

na postawie umowy partnerskiej do procentowo obliczonego wniesienia wkładu finansowego. 

W I półroczu br. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził jeszcze zakupów sprzętu ani 

oprogramowania, które ma zostać przekazane Gminie Siennica, w związku z czym nie 

wystąpiły jakiekolwiek zobowiązania z tytułu projektu. 

 

3. Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan 

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej na wykonanej wcześniej 

podbudowie tłuczniowej pomiędzy wsiami Starogród i Nowy Starogród o długości około 

2.297 m.  Dnia 26.02.2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania 

firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 

Kolejowa 28. Cena oferty wyniosła 565.964,83 zł brutto. Umowę podpisano dnia 30.04.2010r. 

Termin wykonania zadania określono na dzień 30 lipca 2010 r. Zadanie wykonano w terminie. 

 

4. Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy 

W ramach zadania, ze względu na ograniczenia budżetowe, zaplanowano wykonanie 

wyłącznie odcinka ulicy Tartacznej o długości około 166 m. Dnia 22.03.2010 r. w przetargu 

nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę P.P.H.U. BUTBET Tadeusz 

Bartnicki, 05-319 Cegłów, Woźbin. Cena oferty wyniosła 200.042,47 zł brutto.Umowę 
podpisano dnia 14.04.2010 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 sierpnia 2010r 

Zadanie wykonano w terminie. 
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5. Przebudowa drogi gminnej Drożdżówka - Dzielnik 

W ramach zadania, ze względu na ograniczenia budżetowe, zaplanowano wykonanie 

wyłącznie podbudowy tłuczniowej na długości około 863 m. Dnia 4.03.2010 r. w przetargu 

nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Firma Handlowo Usługowa 

Waldemar Salamon, 05-332 Siennica, ul. Piaski 4. Cena oferty wyniosła 139.067,80 zł brutto. 

Umowę podpisano dnia 12.04.2010 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 30 lipca 

2010 r.  Zadanie wykonano w terminie. 

 

6. Wykonanie chodnika w miejscowości Pogorzel, Nowa Pogorzel i Żaków 

Dnia 6.10.2009 r. wybrano wykonawcę zadania projektowego pod nazwą: Dostosowanie projektu 

budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 802 w miejscowościach Nowa Pogorzel, 

Pogorzel i Żaków do wymogów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonawcę zadania 

wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa została zawarta  

z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany z Warszawy. Termin wykonania wyznaczono 

na dzień 31.03.2010  r. Realizacja zamówienia została zakończona w terminie. 

 

7. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg: Lasomin - Dłużew, 

Kąty – Bestwiny, ul. Słoneczna w Siennicy, ul. Zachodnia w Siennicy 

W I połowie 2010 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta.  

 

8. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi 

W pierwszym półroczu prowadzono sukcesywny wykup gruntów z przeznaczeniem pod 

poszerzenia istniejących dróg gminnych. Do końca półrocza wydatkowano kwotę 4.426,16 zł 

 

9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa 

Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w porozumieniu z samorządami powiatowymi i gminnymi. Gmina Sienica zobowiązana jest 

na postawie umowy partnerskiej do procentowo obliczonego wniesienia wkładu finansowego. 

W I półroczu br. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził jeszcze zakupów sprzętu ani 

oprogramowania, które ma zostać przekazane Gminie Siennica, w związku z czym  

nie wystąpiły jakiekolwiek zobowiązania z tytułu projektu. 

 

 

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica 

W okresie 18.03.2010 r. - 4.06.2010 r. przeprowadzono pierwsze postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego, zakończone unieważnieniem z powodu stwierdzenia błędów we 

wszystkich trzech złożonych ofertach, skutkujących ich odrzuceniem. Dnia 7.06.2010 r. 

wszczęto nowe postępowanie, w którym wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich została odrzucona 

z powodu błędu w obliczeniu ceny, a druga wybrana jako jedyna spełniająca wszystkie 

kryteria przetargu. Po ogłoszeniu wyników przetargu dnia 28.06.2010 r. oferent, którego 

oferta została odrzucona złożył, dnia 2.07.2010 r. odwołanie od decyzji komisji przetargowej 

do Krajowej Izby Odwoławczej. Dnia 26.07.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła 

zwrócić wniesione odwołanie bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych.  

Procedura będzie prowadzona do ostatecznego rozstrzygnięcia a ewentualne rozpoczęcie 

realizacji nastąpi w III kwartale 2010 r. 
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11. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie 

Gminy Siennica 

Dnia 18.02.2010 r. zawarto umowę z firmą SEKUT Tomasz Sekut, ul. Sieradzka 12, 43-

300 Bielsko-Biała, za cenę 36.895,37 zł brutto z terminem wykonania do 31 marca 2010 r. 

Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykonał zadanie ale nie przekazał kompletu dokumentacji w uzgodnionej 

formie papierowej i elektronicznej, w związku z czym dotychczas nie nastąpiło ostateczne 

rozliczenie zadania. 

 

12. Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości 

życia mieszkańców i gości wsi Starogród i Siennica 

Dnia 19.03.2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę 
Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Zbigniew Krajewski, 

Targówka, ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena oferty wyniosła 520.990,12 zł 

brutto. Umowę podpisano dnia 14.04.2010 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 
2.11.2010 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. 

 

13. Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Siennicy 

Dnia 20.01.2010 r. dokonano zakupu pompy do pompowania ścieków z Brzeskiej Fabryki 

Pomp i Armatury „MEPROZET” z Brzegu. Zakupu dokonano bez stosowania przepisów 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

14. Zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni na stadionie 

Dnia 23.04.2010 r. dokonano zakupu mikrociągnika ogrodniczego Partner z firmy Jura 

Waldemar Jura z Mińska Mazowieckiego. Zakupu dokonano bez stosowania przepisów 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

15. Utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Absolwentów 

Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli 

Na dzień 15.07.2010 r. wyznaczono termin otwarcia ofert w przetargu na wykonanie placu 

zabaw zgodnie z założeniami rządowego programu „Radosna szkoła” oraz wnioskiem 

przygotowanym przez dyrektora placówki. W postępowaniu nie zgłoszono żadnych ofert. 

Powtórzenie postępowania planowane jest w miesiącu sierpniu 2010 r. 

 

16. Utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Starogrodzie 

Na dzień 15.07.2010 r. wyznaczono termin otwarcia ofert w przetargu na wykonanie placu 

zabaw zgodnie z założeniami rządowego programu „Radosna szkoła” oraz wnioskiem 

przygotowanym przez dyrektora placówki. W postępowaniu nie zgłoszono żadnych ofert. 

Powtórzenie postępowania planowane jest w miesiącu sierpniu 2010 r. 

 

 

Sporządził: 

Radosław Legat – kierownik ref. ds. inwestycji i promocji  

Dnia 3.08.2010 r. 

                                                                                                       


