
Protokołu 

z 32. posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 25.10.2005 r. 

 

 
Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16oo Przewodniczący Tadeusz Jankowski. 
Stwierdził quorum – obecnych 4 członków Komisji i odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.09.2005 r. 
4. Kontrola kompleksowa zadania inwestycyjnego „Kanalizacja w miejscowości Długa Kościelna - 

Halinów” wykonanego w 2004 roku. 
5. Sprawy różne. 

Ad. 2 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 4 za. 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28.09.2005 r. nastąpiło bez uwag: 4 za. 
 
Ad.4 
Z powodu choroby Kierownika RKI Pana Mariana Kwiatkowskiego na posiedzenie Komisji 
przybył w jego zastępstwie Inspektor ds. inwestycji Pan Tadeusz Wójcik. 
Zdał relację z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Długa Kościelna – Halinów” składającego się z: 

-  
- kanalizacji grawitacyjnej o śr. 200 mm 1691 mb i o śr. 300 mm 1316 mb (ogółem 

3007 mb), 
- kolektora tłocznego 294,5 mb, 
- przepompowni o śr. 1500 mm, głębokości 5,5 m. 
wraz z obsługą geodezyjną. 

Na podstawie umowy  Nr RKI. 342-24/41/03  zawartej 30 września w 2003 roku do 
wykonawstwa robót w wyniku przetargu przystąpiła Firma PPU „KAPRINŻ” sp. z o.o.  
z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gajowa 99, reprezentowana przez Zbigniewa Chabros i Michała 
Floriana Łaski. Przedmiotowa umowa opiewała na kwotę 708.342,15  zł. 
W związku z przesunięciem terminu przekazania przez inwestora placu budowy oraz brakiem 
uaktualnienia inwentaryzacji sieci kolidujących z kolektorem, aneksem Nr 1/54/03 z dnia 
24.11.2003 r. zmieniono termin zakończenia robót z pierwotnie ustalonego na 29.11.2003 r. 
na 12 grudnia 2003 r. 
Komisja zapoznała się z treścią ww. umowy i aneksu. 
Pan T. Wójcik poinformował, że Przedstawiciel ww. firmy, nie mogąc wywiązać się ze 
zobowiązań zawartych w umowie szukał sposobu, by jeszcze przedłużyć termin realizacji 
zadania- tłumacząc to napotkaniem w trakcie prac na duże trudności terenowe- na co Urząd 
Miejski w Halinowie się nie zgodził. 
W związku z taką sytuacją Wykonawca odstąpił od umowy. Po dostarczeniu przez PPU 
„KAPRINŻ” sp. z o.o. wymaganych dokumentów i inwentaryzacji, zakres wykonanych robót 
został rozliczony kosztorysem powykonawczym. 
27 maja 2004 r. spisano protokół odbioru robót.  
Z zaplanowanych 3 km.  sieci kanalizacji sanitarnej w.w. firma wykonała 1,4 km. 
Komisja zapoznała się z korespondencją wykonawcy i odpowiedzią inwestora  
w sprawie prośby o prolongatę terminu wykonania przedmiotowego zadania oraz protokołem 
odbioru robót.  
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Pan Tadeusz Wójcik na pytanie Radnego Stanisława Wieczorka jakie konsekwencje,  
w związku z nie dotrzymaniem warunków z umowy, poniosła firma PPU „KAPRINŻ” 
powiedział, że sprawa trafiła do sądu. 
Wykonawca wnioskował o wypłacenie przez Inwestora , a  Inwestor przez Wykonawcę 
kwoty 70.834,00 zł. tytułem kary (10% wartości umownej zadania). 
Z zawartej ugody sądowej wynika, że Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę w kwocie  
7.900 zł.  
W wyniku kolejnego przetargu na wykonawcę, pozostałych w ramach tego zadania robót, 
wybrano Przedsiębiorstwo Ogółnobudowlane „BUDOSAN CZUBASZEK”  
z siedzibą Zakład Żabokliki 100    08-100 Siedlce reprezentowane przez Pana Kazimierza 
Czubaszek. 
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią  umowy Nr RKI-3420-11/28/04 zawartą w dniu 
17 maja 2004 roku.  
Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły na kwotę 
458.218,00 zł. brutto, zgodnie z ofertą wybraną w przetargu nieograniczonym w dniu 
04.05.2003 r. 
Radna Lidia Simbierowicz odczytała treść protokołu z odbioru końcowego i przyjęcia do 
eksploatacji  omawianej kanalizacji.  
Wobec nie udzielenia przez Pana Tadeusza Wójcika informacji  nt. podjętej decyzji odnośnie 
kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez Firmę „KAPRINŻ” oraz w związku z tym, że Komisja 
postanowiła zapoznać się szczegółowo z finansowym rozliczeniem dwóch etapów zadania, 
zdecydowano się kontynuować analizę realizacji tej inwestycji na najbliższym posiedzeniu 
Komisji. 

 
Ad.5 
W punkcie tym nie poruszono żadnych spraw i w związku z  wyczerpaniem porządku obrad  
o godz. 1830 zakończono posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokołowała:     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Teresa Wyrostkiewicz                                /-/ Tadeusz Jankowski 

 

 
 
 


