RADA M IEJSK A
w Zdzieszow icach

Rada Miejska
w Zdzieszowicach

w* 25 -03- 2016
ilość załączników ..............
podpis

PROTOKOŁ Nr 25/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
odbytego w dniu 24.03.2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.
I.

Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II.

Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. C.d. Kontrola zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku". Sporządzenie protokołu kontroli.

III.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie omawiała.
Ad. 2
Komisja sporządziła protokół kontroli zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku", dodatkowych
wyjaśnień udzielała Pani Sabina Kurdyna - kierownik referatu.
Protokół kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

IV.

Podjęto następujące wnioski:
Komisja podjęła następujące wnioski:
a. Komisja wnioskuje aby ocieplić właz do podziemnego pomieszczenia sterowni fontanny.
Proponujemy aby do włazu wmontować wkład ocieplający z wełny mineralnej.
b. Komisja wnioskuje o zmodyfikowanie zamknięcia włazu (wystająca powyżej poziomu gruntu
kłódka) aby nie stwarzał zagrożenia urazem osób postronnych przebywających w otoczeniu
fontanny.

V.

Temat następnego posiedzenia:
Kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej". Opracowanie założeń kontroli.

VI.

Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Komisja prosi o przybycie na posiedzenie Kierownika referatu Panią Sabinę Kurdyna.

Termin następnego posiedzenia: 14 kwietnia 2016 rok.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:
Maruszewski Marian
Wenio Stanisław
Kuska Jan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr,

Załącznik nr 1 do protokołu nr 25/2016
Zdzieszowice, dnia 04.02.2016
18.02.2016
03.03.2016
24.03.2016

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli:

zadania: „Budowa fontanny na małym ryneczku"

I.

Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz
wizytację fontanny na małym ryneczku.
W 2014 roku dokonano wyłonienia projektanta do zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku", z
dwóch złożonych ofert wybrano Biuro Projektowe ECO-UNIT, mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213,
45-131 Opole (najniższa cena). W lutym 2015 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W
budżecie gminy przewidziano tą pozycję i zabezpieczono środki na realizację zadania. Wpłynęło 6
ofert, wybrano firmę „GABART" S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę zawierającą prawie najniższą cenę i jednocześnie 60-cio
miesięczną gwarancję. 12.03.2015 została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa fontanny
na małym ryneczku" z terminem zakończenia przewidzianym na 15.06.2015 r. Nadzór nad realizacją
zadania został w wyniku negocjacji cenowych zlecony firmie Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Kopij.
12.06.2015 wykonawca przekazał informację o zakończeniu robót. Odbiór zadania miał miejsce w
dniu 15.06.2015 r.
II.

Dokumenty źródłowe.
1. Dokumentacja projektowa.

1.

2.
3.

4.
5.

Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności
kwoty 14 000 euro nr ZP.7013.01.41c.2014.JG z dnia 15.05.2014 r. na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.
Umowa Nr ZP.7013.01.41.2014 z dnia 23.05.2014 r. o wykonanie dokumentacji projektowej
Biuro Projektowe ECO-UNIT, mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.
Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 21.08.2014 r.
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę z dnia 21.08.2014 r.
Faktura VAT nr 04/08/2014 z dnia 28.08.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową).
Faktura VAT nr 02/10/2014 z dnia 08.10.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową).

2. Zmówienie publiczne.
1.

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku nr w BZP: 13993-2015;
data zamieszczenia w BZP: 02.02.2015.
Złożone oferty:

2.
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Termin
W ykonania

Okres
gwarancji

1

Przedsiębiorstwo „AKWAPLANTA" Sp. z o.o., ul.
Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

295.198,77 zł

15.06.2015 r.

60 miesięcy

2

„DU-ALL" Zakład Remontowo-Budowlany
Wojciech Luszewski, ul. Polna 14,16-050
Michałowo

259.643,64 zł

15.06.2015 r.

36 miesięcy

3

„GABART" S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul.
Stawowa 41, 47-180 Izbicko

229.059,94 zł

15.06.2015 r.

60 miesięcy

4

„FIRA GUTKOWSKI" Gutkowski Jan,
ul. 17 stycznia 92, 64-110 Leszno

362.622,49 zł

15.06.2015 r.

24 miesięce

5

„K+D Budownictwo" Sp. z o.o., ul. Głubczycka 21,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

228.547,09

15.06.2015 r.

36 miesięcy

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ULBUD",
Urszula Sumisławska, 46-282 Lasowice Wielkie 53

246.087,63 zł

15.06.2015 r.

48 miesięcy

3.
4.
5.
6.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.03.2015r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia 35421 z dnia 13.03.2015r.
Umowa nr 272.1/2015 z dnia 12.03.2015 na realizację zadania zawarta z „GABART" S.C. Artur
Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko.
3. Realizacja inwestycji.

1.

2.
3.

4.
5.
III.

Nadzór Inwestorski:
a) protokół zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 euro nr IN.7013.01.06d.2015.JG z dnia 12.03.2015 r.
b) Umowa Nr 7013.01.06.2015 z dnia 16.03.2016 r., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Kopij.
c) Faktura VAT nr 27/B/2015 z dnia 16.06.2015 (wynagrodzenie za pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego).
Protokół z dnia 17.03.2015r. w sprawie przekazania placu budowy.
Zawiadomienie z dnia 12.06.2015 r. Firmy „GABART" S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul.
Stawowa 41, 47-180 Izbicko o zakończeniu budowy, wraz z prośba o powołanie Komisji
Odbiorowej.
Protokół odbioru końcowego z dnia 15.06.2015 r.
Faktura VAT nr 324/2015 z dnia 15.06.2015r.
Ustalenia Kontroli.
1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zadania oraz przyjęciu informacji Kierownika
Referatu Pani Sabiny Kurdyna o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:

a. w budżecie na 2015 rok przewidziano zadanie „Budowa fontanny na małym ryneczku" z
zabezpieczeniem finansowania zadania,
b. Zadanie zostało wykonane w terminie - dokonano płatności 100% po wykonaniu i
odbiorze zadania. Za wykonanie dokumentacji projektowej płatność została dokonana w
dwóch transzach 70% i 30% - zgodnie z zawartą umową.
2. W wyniku wizytacji „Małego ryneczku" Komisja stwierdziła wykonanie zadania - nie
wniesiono żadnych uwag. Komisja nie wniosła również uwag do dokumentacji zadania.
IV.

Wnioski
Komisja podjęła następujące wnioski:
1. Komisja wnioskuje aby ocieplić właz do podziemnego pomieszczenia sterowni fontanny.
Proponujemy aby do włazu wmontować wkład ocieplający z wełny mineralnej.
2. Komisja wnioskuje o zmodyfikowanie zamknięcia włazu (wystająca powyżej poziomu
gruntu kłódka) aby nie stwarzał zagrożenia urazem osób postronnych przebywających w
otoczeniu fontanny.

Podpisy Członków Komisji:
Matuszewski Marian

Wenio Stanisław

Kuska Jan

Stanowisko Burmistrza Zdzieszowic:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

