
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Siennica i stosowania ustawy  

o zamówieniach publicznych w I półroczu 2009 r. 

 

 

1. Przebudowa drogi gminnej Starogród -Majdan 

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2009 r. znalazły się koszy wykupów gruntów 

oraz opracowanie studium wykonalności służącego do pozyskania środków z Unii 

Europejskiej na kwotę ogółem 42.046,04 zł., w tym zawarto umowę na wykonanie studium 

wykonalności z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 77 

dnia 27.01.2009 r. na kwotę 10.675 zł. Termin wykonania ustalony na 16.03.2009 r. został 

dotrzymany. W II półroczu planowane jest wykonanie robót budowlanych.  

 

2. Wykonanie dokumentacji chodnika przy ulicy Kołbielskiej 

Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dnia 

20.01.2009 r. Umowa została zawarta z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Cena 

oferty wyniosła 22.204,00 zł oraz umowa na wykonanie projektu parkingów wzdłuż budynku 

Urzędu Gminy na kwotę 4.880,00 zł. Termin wykonania wyznaczono na dzień 29.05.2009 r. 

Realizacja zamówienia została zakończona w terminie. 

 

3. 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 25.560 zł. 

 

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

W I półroczu 2009 r. wykonano materiały do uzyskania opinii w sprawie lokalizacji 

inwestycji za kwotę 6.100 zł. Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o 

zamówieniach publicznych dnia 10.01.2009 r. Umowa została zawarta z firmą Biuro 

Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Termin wykonania wyznaczono na dzień 15.01.2009 r. 

Realizacja zamówienia została zakończona w terminie. 

 

5. Projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ul. Granicznej w 

Grzebowilku 

Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dnia 

20.01.2009 r. Umowa została zawarta z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Cena 

oferty wyniosła 16.836,00 zł. Termin wykonania wyznaczono na dzień 31 lipca 2009 r. 

Realizacja zamówienia została zakończona w terminie. Nakłady na I półrocze 2009 roku nie 

zostały poniesione. 

 

6. Zakup samochodu dla OSP Łękawica 

Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu jest planowany w III 

kwartale 2009 r. 

 

7. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych 

Wykonawcę projektu remontu szkoły podstawowej w Starogrodzie wyłoniono bez stosowania 

ustawy o zamówieniach publicznych dnia 5.05.2009 r. Umowa została zawarta z Panem 

Danielem Gawrysiakiem, ul. Warszawska 106A, Mińsk Mazowiecki. Cena oferty wyniosła 

8.296,00 zł. Termin wykonania wyznaczono na dzień 2 czerwca 2009 r. Realizacja 
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zamówienia została zakończona w terminie. W II półroczu 2009 r. planowane jest wykonanie 

dokumentacji na remont łazienek w szkole podstawowej w Siennicy. 

 

8. Budowa hali sportowej w Żakowie 

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony bez stosowania ustawy o zamówieniach 

publicznych. Umowa na prace projektowe została zawarta dnia 24 kwietnia 2009 z firmą 
Jacek Bakuła, Studio Projekt Architektura i Budownictwo, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 

Zachodnia 16 na kwotę 61.976,00 zł., oraz wydatki za wypis map na kwotę 3,60 zł.  Umowę 
wykonano w terminie.  

 

9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica 

Wykonawców projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wyłoniono bez stosowania 

ustawy o zamówieniach publicznych. Dnia 11.05.2009 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług 

Inżynieryjnych „AQUA” mgr inż. Wiesław Adamowicz, 08-110 Siedlce, Stok Lacki Folwark, 

ul. Sosnowa 5d, za cenę 22.570,00 zł z terminem wykonania do 10 czerwca 2009 r. Dnia 

15.05.2009 r. zawarto umowę z firmą P.H.U. "MAX-INSTAL" Łukasz Jagiełło 

08-110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 11/40, za cenę 24 025,46 zł z terminem wykonania do 10 

czerwca 2009 r. Umowa z firmą „AQUA” została zrealizowana w terminie, a umowę z firmą 
"MAX-INSTAL" aneksowano do 1.07.2009 r. ze względu na zmiany zakresu wprowadzone 

przez zamawiającego. Termin aneksowany został dotrzymany. Nakłady poniesione na dzień 
30.06.2009 roku wynoszą 41.772,76 zł 

 

10. Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowywanego kompleksu 

obiektów największego pracodawcy w Gminie Siennica 

W I połowie 2009 r. wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 7.320 zł. W II połowie 

2009 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zrealizowanie inwestycji. 

 

11. Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego 

Dnia 9.02.2009 r. zawarto umowę bez procedury przetargowej z wykonawcą oświetlenia we 

wsi Majdan firmą Instalbud Andrzej Żółkowski, z siedzibą w Targówka, ul. Klejowa 82, 05-

300 Mińsk Mazowiecki, za kwotę 42.456,00 zł, z terminem wykonania do 31.03.2009 r. Za 

nadzór inwestorski zapłacono 1.200,00 zł na rzecz Pana Sylwestra Wiącka, zam. ul. Okrzei 

20, m. 30, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Zadania wykonano terminowo. 

 

12. Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem 

informacyjnym na terenie Gminy Siennica 

Dnia 3 kwietnia 2009 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu w 85% ze środków Unii 

Europejskiej. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wybrano firmę TiSI Marcin 

Gnoiński, 05-332 Siennica, ul. Akacjowa 1, która będzie realizowała dostawę przyłączy Internetu 

radiowego oraz dostawy sygnału internetowego. Cena oferty wyniosła  549.000,00 zł. Umowę 
zawarto dnia 10.06.2009 r. z terminem obowiązywania do dnia 12.05.2012 r. W I półroczu 2009 r. 

wydatkowano kwotę 159.000,00 zł.  

 

13. Modernizacja świetlic gminnych 

Dnia 16 czerwca 2009 r. zawarto po negocjacjach cenowych umowę z firmą Usługi 

Remontowo-Budowlane „Raden” Wiesław Gręziak, Kulaśnica 1B, 05-334 Latowicz na 

remont elewacji budynku świetlicy w miejscowości Siodło za kwotę 24.400,00 zł. Umowę 
wykonano w terminie. Dodatkowo za czasowe wyłączenie prądu zapłacono 450,00 zł. 
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14. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie 

Gminy Siennica  

W I półroczu rozpoczęto wykonywanie projektów niezbędnych do pozyskania środków 

pomocowych z Unii Europejskiej. Na wyrysy z działek ewidencyjnych wydatkowano  

203,25 zł. W dniu 4 czerwca 2009 roku zawarto umowę z Panem Tomaszem Sekut  

zam. Bielsko-Biała na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla SPZOZ  

i Gminnego Przedszkola w Siennicy na kwotę 52.707,76 zł. Zakończenie wykonania 

projektów planowane jest na II półrocze 2009 r. 

 

15. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Mińskiej w Siennicy 

W II półroczu 2009 r. planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy 

kanalizacji. 

 

16. Wykonanie rozbudowy 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 21. Cena oferty wyniosła 

89.084,40 zł. 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. 

 

17. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Orlik 2012” 

Wykonane zadania planowane jest na II półrocze 2009 r. 

 

18. Wykonanie monitoringu na Gminnym Stadionie w Siennicy 

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2009 r. pod warunkiem uzyskania dotacji  

z Ministerstwa Edukacji, o którą ubiega się Urząd Gminy w Siennicy. 

 

Sporządził: 

Radosław Legat – kierownik ref. ds. inwestycji i promocji  

Dnia 31.07.2009 r. 

 

 

 

                                                                                                       


