OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2016
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa
budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:
• Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,
• Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,
• Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.
Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.
Przedmiotem inwestycji była budowa:
1) ulicy Wierzbowej o szerokości 6,00 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,00 m z kostki
brukowej szarej o gr. 8 cm, 933,64 mb;
2) nawierzchni miejsc postojowych w ul. Opalowej o szerokości 5,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm,
1164,45 mb;
3) ulicy Staroszkolnej i ul. Agatowej o szerokości 5,00 m wraz z chodnikiem jednostronny, 1,5 m z kostki
brukowej szarej o gr. 8 cm, 446,14 mb;
4) parking o nawierzchni z kostki brukowej szarej 1257,40 m2.
Wierzbowa – kanalizacja tłoczna fi 125 mm – 361,34 m; przyłącza z rur PCV fi 200 mm – 57,00 m; kanały rur z
PCV fi 200 mm – 78,15 m; kanały rur z PCV fi 315 mm – 114,89 m; kanały z rur PCV fi 315 mm – 30,12 m;
kanały z rur PCV fi 400 mm – 163,83 m; Studzienki kanalizacyjne DN – 400 mm – 11,00 szt.; studzienki
ściekowe
uliczne
betonowe
DN
500
mm
z osadnikiem – 12,00 szt.; studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 4,00 szt.;
Opalowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 140,69 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 6,00 szt.;
studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 26,00 szt.;
Ul. Staroszkolna, Agatowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 75,00 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm –
1,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 2,00 szt.;
Parking – kanały z rur PCV fi 200 mm – 91,40 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 4,00 szt.; studzienki
ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 4,00 szt.
Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.
Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto:
630,00 zł.
Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto
6.711,53 zł.
Wydatkowano kwotę 1 662 777,17 zł, wykonanie 100,00 %.
Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca z spółką Skanska S.A. została
podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł.
Odebrano protokolarnie w dniu 22 września 2014 r.
Przedmiotem inwestycji była budowa:
1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe
Błota, od
Szkoły Podstawowej
do
przejścia dla pieszych
–
360
mb
wraz
z kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budową ścieżki pieszorowerowej
i
zjazdów
z
kostki
brukowej
betonowej;
nawierzchnia
jezdni
z betonu asfaltowego.
- jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6 m – 1.968,00 m2; ścieżka pieszo-rowerowa
z kostki betonowej o szerokości 2,5 m – 530,75 m2; wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m2;
- kanały rur PVC fi 315 mm – 325 mb; kanały z rur PVC fi 200 mm – 46 mb; studnie rewizyjne z kręgów
betonowych fi 1200 – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne fi 600 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe fi 500 mm – 10
szt.;
- słupy oświetleniowe – 8 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.; kabel YAKY 4x35 mm2 – 423,50
mb; rury ochronne PCW fi 110 27,50 m
Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto:
350,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto
9.968,21 zł.
Wydatkowano kwotę 674 499,54 zł wykonanie 100,00%.
Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami
podpisano umowy na następujące zakresy:
− Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na
budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto:
960 000,00zł,
brutto:
1 180 800,00zł.
Odbiór
końcowy
nastąpił
w dniu 24 października 2014 r. Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia
faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.
Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu– umowa na
budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości
Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł. Odbiór końcowy nastąpił w
dniu 11 grudnia 2014 r. Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury
oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.
Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.
− Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na
Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe
Błota na łączną kwotę netto:, brutto: Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r. Płatności
za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.
Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.
− Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa
Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej
w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. Odbiór końcowy
nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do
dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:
a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą
Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m
kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;
b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą
Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;
c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;
d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej,
e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;
f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.
Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy
bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji
deszczowej.
Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i
kosztorys
inwestorski
do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej
w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.
Na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą
w Bydgoszczy wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót za kwotę netto: 800,00 zł, brutto:
984,00 zł.
Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto:
394,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto
2.042,74 zł
Wydatkowano kwotę 2 409 347,53 zł, wykonanie 100,00 %.
Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu
Umowa Nr I.2721.23.2015.ZP1 z dnia 14 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia
Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00
euro
z
Biurem
Projektowym
ESPEJA
Michał
Suchecki,
ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na łączną kwotę netto: 42.000,00 zł, brutto: 51.660,00 zł. W dniu
29.04.2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia
2016 r.
Wydatkowano kwotę 0 zł, wykonanie 0%.
Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach
W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji
projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31,
89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja
2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu, zawarto w
dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego
2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie.
W
wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
w dniu 12
września 2014 r.
z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa
z ceną netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł.
Roboty odebrano protokolarnie w dniu 11 maja 2015 r.
Przedmiotem
inwestycji
była
budowa
jezdni
o
nawierzchni
z
betonu
asfaltowego
o szerokości 6,0m, na odcinku od 0+000 (od ulicy Żołędziowej) od km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze
skrzyżowaniem z tą ulicą), wraz z poboczem o szerokości 0,75m i rowem odparowującym trapezowym o
głębokości
0,5m.
Ciąg
pieszy
jednostronny
o
szer.
2,0m
o nawierzchni z kotki brukowej betonowej.
Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.02.2015.ZP1 z dnia 29 stycznia 2015 r. zawarta na
podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto:
762,60 zł.
Wydatkowano kwotę 478 634,00 wykonanie 100,00%.
Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach
Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.10.2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 wykonanie 0,00%.
Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle
w Cielu
Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 wykonanie 0,00%.
Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu
Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23.09.2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 wykonanie 0,00%.
Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach
Zleceniem nr I.2721.44.2016.ZP2 z dnia 01.06.2016 r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota
obsługę geodezyjną w/w ulic.
Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.
Wydatkowano kwotę 123,00 zł wykonanie 1,23%.
Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach
Zleceniem nr I.7236.2.2016.D3 z dnia 15.02.2016r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę
geodezyjną w/w ulicy.
Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 16.02.2016 r.
Wydatkowano kwotę 123,00 zł wykonanie 1,23%.

Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach
Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi
geodezyjnej w/w ulic.
Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.
Wydatkowano kwotę 123,00 zł wykonanie 1,23%.
Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu
Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 wykonanie 0,00%.
Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina
Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 maja 2016 r. została podpisana umowa nr
I.2720.06.2016.ZP1 z firmą TRAKCJA PRKiI S.A., na kwotę brutto 1 693 741,06 zl. Termin realizacji
przedmiotu zamówienia do 30.09.2016 r.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni ul. Świerkowej i Topolowej w Kruszynie Krajeńskim z
nawierzchni
asfaltowej
o
łącznej
długości
ok.
1331m
i
szerokości
6,0m,
wraz
z chodnikiem, zatokami autobusowymi i wyspami.
Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.41.2016.ZP1 została zawarta
w dniu 23.05.2016 r. z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma na kwotę brutto 6765,00 zł.
Umowa na nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej Nr I.2721.38.2016.ZP1 została zawarta w dniu
17.05.2016 r. z firmą Przedsiębirostwo Wielobranżowe BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na kwotę brutto
3 690,00 zł.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach
W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę nr I.2721.43.2016.ZP1 z Wykonawcą Zakład Usług Technicznych i
Reklamowych „MP” Milik Piotr, na wykonanie projektu budowy ul. Chlebowej na terenie dz. nr 2033 w Białych
Błotach, na kwotę brutto 10 000,00 zł.
Termin realizacji zamówienia do 30 wrzesień 2016 r.
Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł wykonanie 50,00%.
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie
W dniu 23.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji,
z terminem składania ofert do dnia 06.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa wraz z przebudową infrastruktury
telekomunikacyjnej firmy Orange Polska S.A. oraz Netia S.A. o łącznej długości około 276,0m.
Termin realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegajaca na wykonaniu
nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia
W dniu 17.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji,
z terminem składania ofert do dnia 04.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulic Żurawinowej, Liściastej i Bukowej o łącznej
długości około 493,5m, o nawierzchni z kostki brutkowej oraz częściowo z betonu asfaltowego. W ramach
zamówienia zostanie również wykonany chodnik, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa z
przepompownią wód opadowych.
Termin realizacji inwestycji do 31 września 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach
Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulicy Chmielnej w Białych Błotach
o długości 160 m. Ciąg pieszo jezdy o nawierzchni z kostki betonowej zostanie wykonany wraz z kanalizacją
deszczową.
Planowany termin realizacji inwestycji – 20 wrzesień 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki
o numerze ewid. 340/2 w Łochowie.
W dniu 30 czerwca 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację w/w inwestycji, prowadzone w oparciu o
Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000,00 euro.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego
ul. Wierzbowej w Łochowie. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości ok. 59m.
Planowany termin realizacji inwestycji – 30 dni od przekazania placu budowy.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.

oraz

chodnik

przy

Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach
Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 wykonanie 0,00%.
Dział 801 Rozdział 80101 § 6050
Budowa szkoły w Cielu
Umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawarto w dniu 18.11.2015 r.
z firmą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak na kwotę 9 800,00 zł brutto.
W dniu 15.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie wydłużające termin realizacji do dnia 20.01.2016 r., z uwagi
na opóźnienie gestorów sieci w wydawaniu warunków przyłączeniowych. Zamówienie zostało zrealizowane w
terminie.
Wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, wykonanie 100%.
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach
W dniu 21.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji,
z terminem składania ofert do dnia 08.07.2016 r.
W
ramach
inwestycji
zostanie
wykonana
wymiana
instalacji
elektrycznej
wraz
z wykonaniem remontu pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych
Błotach.
Termin realizacji inwestycji do 22 sierpnia 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Termomodernizacja Zespołu Szkoł w Łochowie
W lipcu 2016 r. zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego starej części budynku Zespołu Szkół im.
Jana Pawła w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2 w kwocie 1.845,00 zł brutto.
Dział 900 Rozdział 90001 § 6050
Budowa wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele
Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonany następny odcinek wodociągu w ul. Ogrody w Cielu
o długości ok. 800m.
Planowany termin realizacji inwestycji – 10 wrzesień 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie
Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 27.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonany następny odcinek kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie o długości ok.
2.800 m.
Planowany termin realizacji inwestycji – 15 listopad 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Budowa dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie
Postępowanie na realizację w/w inwestycji jest w trakcie przygotowania, prowadzone będzie w oparciu o
Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000,00 euro.
Planowany termin realizacji inwestycji – 15 październik 2016
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Dział 900 Rozdział 90015 § 6050
Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy
Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi
geodezyjnej niżej wymienionych ulic.
Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r. dla poszczególnych ulic:
- Usługowa w Kruszynie Krajeńskim,
- Szuwarowa w Przyłękach,
- Ruczajowa w Cielu,
- Wycieczkowa w Łochowie,
- Okopowa w Łochowie
Wydatkowano kwotę 615,00 zł wykonanie 0,41%.

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w dniu 10.06.2016 r. podpisano:
1) umowę nr I.2721.49.2016.ZP2 firmą SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. na wykonanenie oświetlenia ledowego
dla ulic:
• Ruczajowa w Cielu – 1 punkt świetlny,
• Botaniczna w Łochwicach – 1 punkt świetlny,
• Adama Mickiewicza w Łochowie – 1 punkt świetlny,
• Okopowa w Łochowie – 1 punkt świetlny,
• Łochowska w Murowańcu – 1 punkt świetlny,
• Gruszowa w Zielonce – 2 punkty świetlne,
na kwotę brutto 61.131,00 zł, termin realizacji umowy: 31.07.2016 r.
2) umowę nr I.2721.49.2016.ZP2 z Przedsiębiorstwem Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych
J.Wizner, R.Zieliński na wykonanenie oświetlenia sodowego dla ulic:
• Lipowa w Kruszynie Krajeńskim – 2 punkty świetlne,
• Wilcza w Łochwicach – 2 punkty świetlne,
na kwotę brutto 20.418,00 zł, termin realizacji umowy: 31.07.2016 r
3) umowę nr I.2721.51.2016.ZP2 na nadzór inspektorski z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma w specjalności
elektrycznej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota na
kwotę brutto 7.995,00 zł. Planowany termin realizacji: 31.12.2016 r.
Dział 900 Rozdział 90002 § 6050
Budowa PSZOK przez Urząd Gminy
Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 27.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonane utwardzenie placu manewrowo-postojowo-rozładunkowego wraz z
ogrodzeniem.
Planowany termin realizacji inwestycji – 15 paździenik 2016 r.
Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.
Dział 921 Rozdział 92195 § 6050
Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla
młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł); podwójny stół do gry w szachy (2767,50 zł);
ławki betonowo-drewniane 3 szt. (1842,00 zł).
W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna PacewiczDyrda opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót na dostawę i montaż placu
zabaw
na
dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę brutto 79,00 zł.
W dniu 15.03.2016 r. zlecono firmie „GOLBET” Piotr Dudzinski dostawę i montaż zestawów zabawowych i
ławek
na
terenie
dz.
nr
214/28
w
Łochowie,
za
kwotę
8529,60
zł
brutto,
z terminem realizacji do 11.04.2016 r.
Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.
Wydatkowano kwotę 8 608,60 zł wykonanio 99,99%.
Budowa ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu
zabaw przy ul. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 3953,59 zł oraz zakup ławek dla tego placu zabaw
1500,00 zł
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050
Termomodernizacja budynku GCK w miejscowości Łochowo
W lipcu 2016 r. zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego starej części budynku Zespołu Szkół im.
Jana Pawła w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2 w kwocie 3.321,00 zł brutto.
Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską
W trzecim kwartale 2016 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w/w temacie zgodnie z wydaną
decyzją o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.1575.2014 z dnia 08.01.2015 r., dotyczącą przebudowy i
termomodernizacji budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Dział 926 Rozdział 92695 § 6050
Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych)

W dniu 23 marca 2016 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda
opracowanie projektu budowy placu zabaw na terenie działki o nr ewidencyjnym 263/3 w Lisim Ogonie, gminy
Białe Błota, za kwotę brutto 2 829,00 zł, z terminem realizacji do 16.05.2016 r.
Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.
W dniu 12 maja 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek dostawę i montaż zestawów
sprawnościowych na placu zabaw na terenie działki nr 263/3 w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota, za kwotę
brutto 15092,10 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi
sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.
W dniu 6 czerwca 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek wymianę uszkodzonej huśtawki wagowej
na placu zabaw na terenie działki 263/3 w Lisim Ognie, Gmina Białe Błota, za kwotę brutto 1074,00 zł. Na
wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na,
którą Wykonawca nie miał wpływu.
Wydatkowano kwotę 2 829,00 zł wykonanio 14,89%.

