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OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce
(od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

293 059,25 zł
278 821,92 zł
95,14%

Opis realizacji:
Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej z kostki
betonowej o szerokości 2,5 m oraz długości ok. 6,0 km wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie
kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim.
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
30 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową ESDROG z siedzibą przy
ul. Działkowej 9A, 83-115 Swarożyn, Umowę Nr I.2720.4.2017.ZP1 na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla powyższego zadania inwestycyjnego, na łączną kwotę brutto 207 870,00 zł. Przedmiot umowy,
zgodnie z deklaracją Wykonawcy, winien zostać wykonany do dnia 05 października 2017 r.
Gmina Białe Błota zleciła również wykonanie studium wykonalności za kwotę 9 598,92 zł brutto oraz
opracowanie analizy skonsolidowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej za kwotę 1 353,00 zł brutto.
W związku ze zmianą sposobu i lokalizacji wykonania kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem
Górnonoteckim,
koniecznym
stało
się
wykonanie
dodatkowej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Pracownia Projektowa ESDROG złożyła ofertę cenową na wykonanie
dodatkowych opracowań w wysokości 60 885,00 zł brutto. Po negocjacjach cenowych, ostateczna
wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki pieszo-rowerowej wyniosła
60 000,00 zł brutto. W dniu 13 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Wykonawcą Umowę
Nr I.2721.59.2017.KI na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonawca pismem z dnia 25 września 2017 r., zwrócił się do Gminy Białe Błota o wydłużenie
terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 26 grudnia 2017 r., z uwagi na wydłużoną procedurę
związaną z uzyskaniem warunków technicznych do projektowania w zakresie branży elektrycznej,
opóźnienie w zatwierdzeniu projektu przejazdu przez tereny należące do Spółki PKP PLK, zmianę
sposobu odwodnienia ul. Jesionowej i ul. Laskowej w Łochowie, pozyskanie większej mapy
sytuacyjno-wysokościowej oraz rozszerzenie zakresu dendrologii i ostateczne rozwiązania projektowe
branży drogowej.
Pracownia projektowa ESDROG działająca z upoważnienia Wójta Gminy Białe Błota złożyła w dniu
29 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Starosta bydgoski pismem z dnia
18 października 2017 r. wezwał Gminę Białe Błota do uzupełnienia braków formalno-prawnych
w złożonym wniosku, które ostatecznie nie zostały usunięte we wskazanym terminie, z uwagi
na konieczność podziału dokumentacji projektowej oraz złożenie dwóch odrębnych wniosków
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej odrębnie dla ścieżki pieszo-rowerowej
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przebiegającej wzdłuż dróg gminnych i odrębnie wzdłuż dróg powiatowych. Złożony wniosek
pozostał bez rozpatrzenia.
W dniu 04 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła Aneks Nr 1 do umowy podstawowej
z Wykonawcą, ustalając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 26 grudnia 2017 r.
W piśmie z dnia 11 grudnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się do Gminy Białe Błota o podjęcie decyzji
w sprawie złożenia ponownie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz
wprowadzenie zmian w umowie podstawowej w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy do dnia 30 czerwca 2018 r., z uwagi na wskazany wyżej podział dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie stosownych upoważnień.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące
podziału dokumentacji i rozwiązania sprawy terminu wykonania przedmiotu umowy.
Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami
Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 207 870,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
2. „Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

25 000,00 zł
0,00 zł
0,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o długości 65,0 m
na odcinku od ul. Parkowej do ul. Czerskiej w Białych Błotach.
Dla przedmiotowego zadania nie została wydana decyzja administracyjna zezwalająca na realizację
inwestycji, ani nie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina Białe Błota
nie mogła przystąpić do realizacji inwestycji bez wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień
i dokumentacji projektowej. Brak dokumentacji kosztorysowej uniemożliwił oszacowanie wartości
zadania i wybór odpowiedniego trybu postępowania przetargowego, w celu wyboru Wykonawcy robót
drogowych.
3. „Projekt połączenia ul. Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi
wzdłuż ul. Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcińcu”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

18 819,00 zł
18 819,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek
na przebudowę ul. Sarniej, połączenie ul. Sarniej z drogą powiatową Nr 1537C
Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Jeżowskiej
w miejscowości Trzciniec.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR”
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Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, Umowę
Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 18 819,00 zł brutto (część I) z terminem realizacji do dnia
29 września 2017 r.
Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji
przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów
z gestorami sieci. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią
Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 do umowy podstawowej wydłużający
termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.
Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami
Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 18 819,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
4. „Budowa ulic: Zawiła, Boruty oraz części ulic: Chlebowej i Całej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

1 074 901,00 zł
1 072 879,80 zł
99,81%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Zawiłej o długości 72,5 m
i szerokości 5,0 m wraz z odprowadzeniem wód deszczowych ściekiem deszczowym w stronę
ul. Chlebowej; ul. Boruty o długości 57,5 m i zmiennej szerokości od 4,0 m do 5,0 m wraz
z odprowadzeniem wody deszczowej ściekiem deszczowym w stronę ul. Chlebowej; ul. Chlebowej
o długości 287,5 m i zmiennej szerokości od 5,0 m do 7,0 m wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej oraz zjazdów do posesji oraz ul. Całej o długości 90,0 m i szerokości 5,0 m wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych
„MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru
robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia
14 kwietnia 2017 r.).
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz
(lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz
(partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.18.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości
1 043 040,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.
W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą
przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 1 795,80 zł brutto.
W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym
Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę
Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,
na kwotę 492,00 zł brutto.
W dniu 24 listopada 2017 r. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania
przedmiotu umowy o 14 dni, tj. 29 grudnia 2017 r. W dniu 27 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota
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zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1, wydłużając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia
23 grudnia 2017 r.
Wykonawca pismem z dnia 24 listopada 2017 r. zgłosił konieczność wykonania robót, które
nie zostały objęte przedmiotem umowy, projektem i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W dniu 27 listopada 2017 r. przedstawiciele Gminy Białe Błota i Wykonawcy sporządzili i podpisali
Protokół konieczności wykonanych robót dodatkowych na kwotę 26 691,00 zł brutto.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie zgłosił inwestycji do odbioru.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 1 072 018,80 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
5. „Budowa ulic: Czajczej, Ulana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

1 994 457,00 zł
1 940 281,64 zł
97,28%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Czajczej o długości 400,0 m
i zmiennej szerokości od 5,0 m do 6,0 m; ul. Ulanej o długości 74,0 m i zmiennej szerokości od 3,75
m do 4,5 m; ul. Zeusa o długości 76,0 m i zmiennej szerokości od 3,0 m do 4,5 m oraz
ul. Czekoladowej o długości 412,0 m i szerokości 5,0 m. Odwodnienie powyższych ulic odbywać się
będzie za pomocą kanalizacji deszczowej.
Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych
„MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru
robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia
14 kwietnia 2017 r.).
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
27 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BETPOL S.A. z siedzibą przy
ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.17.2017 na wykonanie robót budowlanych
o wartości 1 935 595,34 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.
W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą
przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 3 333,30 zł brutto.
W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym
Roman Kwiatek, Umowę Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego branży elektrycznej, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz na kwotę
492,00 zł brutto.
Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót
drogowych oraz zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru robót. Termin odbioru robót
wyznaczono na dzień 21 grudnia 2017 r. Dnia 21 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy sporządzili protokół odbioru robót. 21 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT
za wykonane roboty budowlane. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina Białe Błota
nie dokonała płatności powyższej faktury.
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Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 1 939 420,64 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
6. „Budowa ul. Olchowej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

645 000,00 zł
616 685,10 zł
95,61%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 121,7 m i szerokości
5,0 m wraz z wykonaniem zjazdów na posesję oraz lokalnie ciągów pieszych. Odwodnienie
nawierzchni odbywać się będzie za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej
z włączeniem do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Gontowej w Białych Błotach.
Dnia 15 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą
przy ul. Wojska Polskiego 19B, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu
inwestorskiego za kwotę 2 214,00 zł brutto.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
14 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Ogólno-budowlaną In-Vest-Bud
Kinga Mokosa-Paszkiet z siedzibą w Wolwarku 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.23.2017
na wykonanie robót budowlanych o wartości 613 770,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia
15 grudnia 2017 r.
W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą
przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 701,10 zł brutto.
W dniu 18 października 2017 r. Wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót z jednoczesnym
wyznaczeniem terminu odbioru robót. Termin odbioru technicznego robót wyznaczono na dzień
30 października 2017 r. Dnia 30 października 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
dokonali odbioru końcowego robót.
Dnia 02 listopada 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Płatność
została zrealizowana w 2017 r.
7. „Budowa ul. Drzewnej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

390 000,00 zł
362 041,80 zł
92,83%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 231,0 m i szerokości
5,0 m wraz z wykonaniem zjazdów na posesję. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie
za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.
Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych
„MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru
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robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia
14 kwietnia 2017 r.).
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
14 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Ogólno-budowlaną In-Vest-Bud
Kinga Mokosa-Paszkiet z siedzibą w Wolwarku 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.24.2017
na wykonanie robót budowlanych o wartości 360 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia
15 grudnia 2017 r.
W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą
przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 1 057,80 zł brutto.
W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym
Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę
Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,
na kwotę 369,00 zł brutto.
W dniu 05 grudnia 2017 r. Wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót z jednoczesnym
wyznaczeniem terminu odbioru robót. Termin odbioru technicznego robót wyznaczono na dzień
18 grudnia 2017 r. Dnia 18 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali
odbioru końcowego robót. Dnia 18 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonanie
przedmiotu umowy. Płatność została zrealizowana w 2017 r.
8. „Budowa ul. Pieszej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

823 476,00 zł
802 222,60 zł
97,42%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 310,0 m i szerokości 6,0 m
wraz z wykonaniem obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. odwodnienie
nawierzchni jezdni odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej.
Dnia 15 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą
przy ul. Wojska Polskiego 19B, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu
inwestorskiego za kwotę 1 476,00 zł brutto.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz
(lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz
(partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.19.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości
799 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.
W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą
przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 1 795,80 brutto zł.
W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym
Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę

GMINA
BIAŁE BŁOTA

Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,
na kwotę 492,00 zł brutto.
W dniu 09 listopada 2017 r. Wykonawca złożył wniosek w sprawie przestawienia słupa
telefonicznego, który obecnie znajduje się w chodniku i zagraża bezpieczeństwu i życiu osób
korzystających z ciągu pieszego. Na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w dniu
09 listopada 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili protokół koniczności
wykonania robót dodatkowych na kwotę 3 905,25 zł brutto.
W dniu 13 grudnia 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił
się z prośbą o wyznaczenie odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień
21 grudnia 2017 r. Dnia 21 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili
bezusterkowy protokół odbioru robót.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zamawiający nie dokonał
za przedmiotowe zadanie, gdyż Wykonawca nie złożył faktury za wykonanie robót.

płatności

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 800 746,60 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
9. „Budowa ul. Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

291 150,00 zł
37 573,79 zł
12,91%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 203,7 m i szerokości 5,0 m.
10. „Projekt oraz modernizacja ul. Ślesińskiej w Łochowicach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

200 000,00 zł
153 026,29 zł
76,51%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 373,0 m i szerokości 5,0 m.
11. „Budowa ul. Akacjowej w Lipnikach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

94 663,00 zł
94 662,28 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 355,0 m i szerokości 5,0 m.
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12. „Projekty ulic w różnych miejscowościach-projekty ZRID”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

262 851,00 zł
262 851,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie decyzji
zezwalających na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) na budowę ulic na terenie Gminy
Białe Błota. Postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zostało podzielone
na części:
 Część I: ul. Szubińska w Białych Błotach, ul. Jasieniecka w Kruszynie Krajeńskim,
ul. Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach, ul. Duńska w Białych Błotach, dz. nr 3/1,
dz. nr 833/2 obręb Białe Błota,
 Część II: ul. Drzewiecka w Drzewcach,
 Część III: ul. Borowikowa w Zielonce,
 Część IV: ul. Jałowcowa w Przyłękach,
 Część V: ul. Uroczysko w Prądkach,
 Część VI: ul. Myśliwska w Lisim Ogonie, ul. Przyjazna w Lisim Ogonie,
 Część VII: ul. Kalinowa w Lipnikach, ul. Sosnowa w Łochowie.
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR”
Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn Umowę Nr I.2720.5.2017.ZP1
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej dla części nr I, III, VI na łączną kwotę 119 802,00 zł brutto
z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami
branżowymi z gestorami sieci oraz zmianą przebiegu ul. Duńskiej w Białych Błotach, Drogowa
Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r., zwróciła
się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dnia 21 września 2017 r. Gmina
Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1
przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych
MP Piotr Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.6.2017.ZP1
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej dla części nr II, IV na łączną kwotę 82 071,75 zł brutto z terminem
realizacji do dnia 21 września 2017 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca
nie dostarczył do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy.
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Milik, z siedzibą
przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin Umowę Nr I.2720.7.2017.ZP1 na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej dla części nr V, VII na łączną kwotę 60 977,25 zł brutto z terminem realizacji do dnia
21 września 2017 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył
do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
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wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 262 851,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
13. „Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

1 167 029,00 zł
1 166 118,00 zł
99,92%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie wpustów ulicznych oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej w ul. Centralnej, ul. Czerskiej i ul. Baryckiej w Białych Błotach o długości 2 340,0 m.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
20 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą WIMAR Sp. z o.o., z siedzibą przy
ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo, Umowę Nr I.2720.11.2017.ZP2 na wykonanie
przedmiotowego zadania, za kwotę: 1 158 000,00 zł brutto, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
W dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych Kołuda Mała
Nurski Wiesław, z siedzibą w Kołudzie Małej 47, 88-160 Janikowo, Umowę Nr I.2721.34.2017.PRI
na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, na kwotę: 5 412,00 zł
brutto.
W dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
ATELBUD Andrzej Tyma, z siedzibą przy ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz, Umowę
Nr I.2721.35.2017.PRI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,
na kwotę: 2 706,00 zł brutto.
Pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót i prosił
o wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień
07 września 2017 r. Dnia 07 września 2017 r. dokonano odbioru technicznego robót i zakończono
realizację inwestycji.
14. „Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

823 730,00 zł
800 730,00 zł
97,21%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 653,0 m i zmiennej
szerokości od 3,5 m do 5,0 m oraz wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej o zmiennej
szerokości od 1,6 m do 2,35 m. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo
w tereny przyległe.
Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych
„MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru
robót, kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego
za kwotę 1 230,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 14 kwietnia 2017 r.).
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz
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(lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz
(partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.21.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości
799 500,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.
W dniu 24 listopada 2017 r. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania
przedmiotu umowy o 7 dni, tj. 29 grudnia 2017 r. W dniu 27 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota
zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1, wydłużając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia
27 grudnia 2017 r.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie zgłosił inwestycji do odbioru.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 799 500,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
15. „Projekt i budowa ul. Cyprysowej w Łochowie”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

35 178,00 zł
35 178,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji
zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek
na przebudowę ul. Cyprysowej w Łochowie.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR”
Anna Pacewicz-Dyrda Umowę Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 35 178,00 zł brutto (część II)
z terminem realizacji do dnia 29 września 2017 r. Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca
zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r,
z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci oraz koniecznością wykonania
przepompowni ścieków dla kanalizacji deszczowej. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota
zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1
wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.
Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie
z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r.,
wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie
kwoty w wysokości 35 178,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
16. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

77 490,00 zł
77 490,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji
zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek
na budowę ul. Sokolej w Murowańcu.
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W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR”
Anna Pacewicz-Dyrda Umowę Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 77 490,00 zł brutto (część III)
z terminem realizacji do dnia 29 września 2017 r. Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca
zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r,
z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci. Dnia 29 września 2017 r.
Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda
Aneks Nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.
Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami
Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 77 490,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
17. „Projekt i budowa ul. Gminnej w Trzcińcu”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

93 117,28 zł
93 117,38 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 181,0 m i szerokości 5,0 m.
18. „Budowa ul. Parkowej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

354 646,00 zł
349 777,56 zł
98,63%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 186,0 m i szerokości
5,5 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Dnia 15 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą
przy ul. Wojska Polskiego 19B, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu
inwestorskiego za kwotę 984,00 zł brutto.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz
(lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz
(partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.20.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości
343 662,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.
W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą
przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 734,31 zł brutto.
W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym
Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę
Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,
na kwotę 492,00 zł brutto.
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W dniu 23 listopada 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił
się z prośbą o wyznaczenie odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień
30 listopada 2017 r. Dnia 30 listopada 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
sporządzili bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca w dniu 01 grudnia 2017 r. złożył
faktury VAT za wykonanie robót drogowych, które zostały uregulowane.
19. „Zakup walca guma-guma”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

100 000,00 zł
99 999,00 zł
99,99%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała zakup walca drogowego typu guma-guma o maksymalnym nacisku do 12 ton.
Dnia 04 maja 2017 r. wszczęto postepowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na zakup
walca drogowego typu guma-guma. Dnia 23 maja 2017 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych.
Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie tego zamówienia.
W dniu 25 maja 2017 r. Gmina Białe Błota wszczęła po raz drugi postępowania przetargowe w trybie
zapytania ofertowego na dostawę walca. W dniu 05 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia ofert.
Wpłynęły 3 oferty. Z powodu braku decyzji odnośnie zawarcia umowy, bądź unieważnienia
postępowania, sprawę pozostawiono bez decyzji.
Dnia 28 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem „REMASZ” Julian Sobala,
z siedzibą przy ul. Północnej 44/48, 95-200 Pabianice, Umowę Nr D.2721.21.2017 na zakup walca
drogowego typu guma-guma, na kwotę 99 999,00 zł brutto, w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy. Dnia 14 września 2017 r. Przedsiębiorstwo „REMASZ” Julian Sobala protokolarnie
przekazało Gminie Białe Błota walec drogowy.
20. „Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

18 819,00 zł
18 819,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji
administracyjnej zezwalającej na budowę zatok przystankowych na terenie Gminy Białe Błota.
Dnia 05 lipca 2017 r. Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, złożyła
ofertę cenową na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowych przystanków
autobusowych linii międzygminnej Nr 92.
W dniu 17 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR”
Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn opracowanie przedmiotowej
dokumentacji, za kwotę 18 819,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 października 2017 r.
Z uwagi na zmianę zakresu opracowania, podyktowaną wymogami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz (zmiana peronu w okolicy ul. Wierzbowej w Lipnikach)
na zatokę autobusową w okolicy ul. Energetycznej, Wykonawca zwrócił się pismem z dnia
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30 października 2017 r. o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy od dnia
30 czerwca 2018 r.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, nie została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu
wykonania zlecenia.
Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami
Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 18 819,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
21. „Projekt oraz budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

51 660,00 zł
48 663,72 zł
94,20%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni
z kostki betonowej ul. Bluszczowej i ul. Ułańskiej w Cielu oraz wykonanie odwodnienia tych ulic
za pomocą kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
W dniu 14 maja 2015 r. Gmina Białe Błota zawarła z Biurem Projektowym „ESPEJA”, z siedzibą
przy ul. Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz Umowę Nr I.2721.23.2015.ZP1 na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, na kwotę 51 660,00 zł brutto.
W związku z tym, że przedmiot umowy został wykonany po terminie Wykonawcy przekazano kwotę
48 663,72 zł tytułem wykonania przedmiotu umowy.
22. „Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

258 850,00 zł
258 848,01 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 125,0 m i szerokości
5,0 m wraz z wykonaniem zjazdów i dojść do posesji oraz wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.
Dnia 17 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Loctor” Janusz Jurkiewicz z siedzibą przy
ul. Owocowej 2, 86-014 Sicienko, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę
738,00 zł brutto.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
08 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o.
z siedziba przy ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.36.2017.ZP1 na wykonanie robót
budowlanych o wartości 189 420,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.
W dniu 01 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew
z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.70.2017.PRI na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 698,00 zł brutto.
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Wykonawca pismem z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji
przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r. W dniu 27 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła
z Wykonawcą robót Aneks Nr 1 do umowy podstawowej, wydłużając termin realizacji przedmiotu
umowy do dnia 30 marca 2018 r.
Pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. Wykonawca robót zwrócił uwagę na to, że projekt drogowy
nie przewiduje budowy wjazdów do żadnej posesji oraz należy rozwiązać sposób i rodzaj odwodnienia
nawierzchni. Po dostarczeniu kosztorysów ofertowych przez Wykonawcę na wykonanie wjazdów
i dojść do posesji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, w dniu 28 grudnia przedstawiciele
Zamawiającego oraz Wykonawcy sporządzili i podpisali protokół konieczności wykonania robót
dodatkowych na łączną kwotę 67 992,16 zł brutto. Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota
i Wykonawca zawarli Aneks Nr 2 do umowy podstawowej, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy
z tytułu wykonania robót dodatkowych.
Dnia 28 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru częściowego
robót o wartości 179 539,55 zł brutto. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca
nie złożył do siedziby Zamawiającego faktury VAT za częściowe wykonanie robót drogowych.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 258 110,01 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
23. „Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przyłękach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

200 000,00 zł
185 262,05 zł
92,63%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 850,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m.
24. „Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej i Sosnowej w Łochowie”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

631 181,00 zł
518 045,21 zł
82,08%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 634,0 m i szerokości 5,0 m (ul. Leśna w Łochowie) oraz
o długości 752,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m (ul. Sosnowa w Łochowie
25. „Modernizacja nawierzchni ul. Kanałowej w Łochowicach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

82 971,00 zł
82 970,74 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej
z kruszywa łamanego twardego o długości 260,0 m i szerokości 5,0 m.
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26. „Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle
w Cielu”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

40 000,00 zł
34 794,00 zł
86,99%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu o długości ok. 1 600,0 m i szerokości 2,5 m
o nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4,0 cm oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Zgodnie ze złożoną ofertą, w dniu 19 sierpnia 2016 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową
Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Umowę Nr I.2721.92.2016.ZP1
na opracowanie powyższej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na kwotę 42 000,00 zł brutto. Termin opracowania
przedmiotowej dokumentacji ustalono na dzień 30 listopada 2016 r.
Pismem z dnia 17 listopada 2016 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji
przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2017 r. Dnia 30 listopada 2016 r. Gmina Białe Błota zawarła
z Wykonawcą Aneks Nr 1 do umowy podstawowej, wydłużając termin realizacji umowy do dnia
31 maja 2017 r.
Pismem z dnia 15 maja 2017 r. Wykonawca zwrócił się ponownie z prośbą o wydłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 października 2017 r., z uwagi na podział działki położonej
przy ul. Kościelnej w Cielu, dla której Powiat bydgoski planuje przebudowę.
W dniu 30 października 2017 r. Wykonawca ponownie zwrócił się z prośbą o aneksowanie terminu
wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2017 r. Dnia 08 listopada 2017 r. Gmina Białe
Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 2
do umowy podstawowej zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 51 594,00 zł brutto.
Dnia 15 listopada 2017 r. Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego dokumentację
projektowo-kosztorysową. W dniu 11 grudnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła faktura
VAT za wykonanie przedmiotowej dokumentacji i wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości
w wysokości 34 794,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
1. Zakup gruntów
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

200 000,00 zł
131 248,00 zł
65,62 %

Opis realizacji:
Inwestycja miała na celu wzbogacenie majątku gminy o zakup 19 nieruchomości położonych w:
Zielonce, Lisim Ogonie, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Cielu, Białych Błotach i
Łochowicach o łącznej powierzchni 1,2136 ha w tym została uzyskana darowizna w postaci działki w
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Murowańcu i Przyłękach oraz w ramach tego zadania rozwiązano prawo dwóch działek użytkowania
wieczystego przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców położonych w Białych Błotach.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Urzędy gmin
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1. Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Pieszej w Białych Błotach wraz z
bramą wjazdową
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

6 000,00 zł
6 000,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Powyższa inwestycja została przeprowadzona w celu polepszenia i ulepszenia infrastruktury celu
publicznego, jakim jest cmentarz ewangelicki w Białych Błotach, na którym wykonano ogrodzenie i
dokonano, wymiany płyt pomnikowych.

Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
1.

Zakup macierzy

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

7 672,00 zł
7 671,04 zł
99,99 %

Opis realizacji:
Powyższa inwestycja została zrealizowana w celu ulepszenia działania systemu informatycznego w
urzędzie Gminy.
2.

Zakup oprogramowania nowej strony WWW

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

14 760,00 zł
14 760,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Zakupu dokonano w celu usprawnienia działania stron internetowych mając na celu polepszenie
możliwości przeglądania materiałów informacyjnych na stronach urzędu.
3.

Zakup dwóch serwerów na potrzeby Urzędu Gminy

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:
Opis realizacji:

44 280,00 zł
44 280,00 zł
100,00 %
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Inwestycja obejmuje zakup dwóch serwerów celem polepszenia działania systemu informatycznego w
Urzędzie.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

590 000,00 zł
586 422,23 zł
99,39%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia ścian przyziemia, docieplenia ścian zewnętrznych,
docieplenia stropodachów, wykonania elewacji zewnętrznej oraz montaż kotła gazowego wraz
z przebudową kotłowni i wymianą orurowania i grzejników w budynku Urzędu Gminy Białe Błota,
przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota.
Gmina
Białe
Błota
zleciła
Panu
Arkadiuszowi
Góra
opracowanie
Programu
Funkcjonalno-Użytkowego na termomodernizację przedmiotowego obiektu, za kwotę 5 000,00 zł
brutto, niezbędnego do wszczęcia procedury przetargowej w formule projektuj i buduj. Zlecono
również wydanie opinii ornitologicznej na kwotę 450,00 zł brutto. Gmina Białe Błota zleciła również
opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku na kwotę 7 000,00 zł. Zaistniała
również konieczność odtworzenia instalacji odgromowej poziomej oraz wymiany lamp na elewacji
budynku za kwotę 10 305,04 zł brutto.
W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 20 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą
„PROMAR” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, Umowę
Nr I.2720.27.2017.ZP1 na wykonanie powyższej inwestycji w formuje projektuj i buduj, na kwotę
564 816,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 29 września 2017 r. Dnia
31 lipca 2017 r. Wykonawcy został przekazany plac budowy.
W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność zaniechania niektórych robót oraz wykonania
dodatkowych robót koniecznych (zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy z dnia
19 września 2017 r.). Na tę okoliczność przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili
w dniu 20 września 2017 r. Protokół konieczności. Wartość robót zaniechanych przewyższyła wartość
robót dodatkowych o 1 148,81 zł brutto. W związku z tym, dnia 20 września Gmina Białe Błota
zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1 do umowy podstawowej, zmniejszający wynagrodzenie
Wykonawcy do kwoty 563 667,19 zł brutto.
Dnia 29 września 2017 r. Wykonawca pisemnie zgłosił roboty do odbioru. Odbiór robót budowlanych
wyznaczono na dzień 10 października 2017 r. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu
10 października 2017 r.
W trakcie czynności odbiorowych dnia 12 października 2017 r., stwierdzono, że jedna ze ścian
zewnętrznych została ocieplona niezgodnie z dokumentacją projektową, wydaną decyzją pozwolenia
na budowę i przepisami przeciwpożarowymi. W związku z tym, polecono Wykonawcy, ponowne
ułożenie warstwy ocieplenia i elewacji zgodnie z projektem, decyzją pozwolenia na budowę
i obowiązującymi przepisami.
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Dnia 17 października 2017 r. Wykonawca zgłosił ponownie roboty do odbioru. Odbiór robót
wyznaczono na dzień 27 października 2017 r. Dnia 27 października 2017 r. przedstawiciele
Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru technicznego inwestycji. W dniu 02 listopada 2017 r.
Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonane roboty budowlane.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
Paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinasowanie
zadań inwestycyjnych
1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

24 000,00 zł
24 000,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
W ramach tej inwestycji zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 24 000,00 zł, na zakup
samochodu i oznakowanie pojazdu służbowego w celu polepszenia bezpieczeństwa na terenie Gminy
Białe Błota.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1. Dotacja celowa dla OSP w Białych Błotach na zakup samochodu strażackiego
specjalnego
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

2 500,00 zł
2 500,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Kwota 2 500,00 zł została przekazana, jako dotacja do zakupu samochodu specjalnego mającego
służyć mieszkańcom gminy.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu torby medycznej R-1 w Łochowie
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

1 000,00 zł
400,01 zł
40,00 %

Opis realizacji:
W celu przystosowania jednostki do przyszłych działań polegających na pomocy w ratowaniu
zagrożonego życia, przekazaliśmy kwotę 400,01 zł na zakup torby medycznej.
Dział 801 Oświata i wychowanie
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Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach - I piętro
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

197 214,00 zł
197 214,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Inwestycja polegała na przeprowadzeniu modernizacji instalacji elektrycznej pierwszego piętra wraz z
wykonaniem remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białych Błotach, wymaganego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego budynku szkoły.
2. Budowa podjazdów do budynków szkolnych dla potrzeb uczniów w oddziałach
integracyjnych w Przyłękach
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

30 000,00 zł
15 621,33 zł
52,07 %

Opis realizacji:
Wykonanie inwestycji miało na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w ZS w Łochowie
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

226 000,00 zł
224 803,15 zł
99,47 %

Opis realizacji:
Inwestycja jest wymagana w celu zwiększenia sal lekcyjnych dla uczniów ze względu na zwiększającą
się liczbę uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…)
4. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół
w Łochowie
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:
Opis realizacji:

1 341 282,63 zł
1 347 094,38 zł
100,43%
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Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, ułożenie nowych posadzek i podłóg oraz wymianę
instalacji c.o. wraz z kaloryferami w budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie przy
ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia
na użytkowanie.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
28 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą EKOBUD Toruń, z siedzibą przy
ul. Świerkowej 21A, 87-100 Toruń, Umowę Nr I.2720.44.2017.ZP1 na realizację powyższych robót,
na kwotę 1 377 520,09 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 29 czerwca 2018 r.
Z uwagi na termin podpisania umowy oraz kwestię przekazania placu budowy, przedmiotowe zadanie
inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia
28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 1 338 699,63 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1. Budowa piłkochwytów dla boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

45 990,00 zł
45 989,53 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Inwestycji dokonano na potrzeby boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach.
2. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boisk i parków
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

23 306,00 zł
23 305,51 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Zakupiona kosiarka wspomoże pracę osób opiekujących się strefą zieloną we wszystkich jednostkach
szkolnych w gminie.
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1. „Zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci na tzw. werandowanie w żłobku w
Łochowie”
Plan:
Wykonanie:

10 000,00 zł
0,00 zł
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Wykonanie procentowe:

0,00 %

Opis realizacji:
Dostępny asortyment będący w sprzedaży nie posiada odpowiedniego atestu wymaganego przy takiej
inwestycji i powyższe nie pozwoliło zrealizować zadania.
2. „Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola
w miejscowości Zielonka”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

3 370 000,00 zł
3 104 632,86 zł
92,13%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmował wybudowanie parterowych wzajemnie zblokowanych budynków przedszkola
i świetlicy wiejskiej w kształcie litery „L” o łącznej powierzchni 800,0 m2 i kubaturą 4 800,0 m3 wraz
z wykonaniem dojść, utwardzeń i miejsc postojowych wokół budynku w miejscowości Zielonka oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Gmina Białe Błota dnia 01 marca 2017 r. zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy
ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę
budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka, na kwotę
9 348,00 zł brutto. Zlecono również opracowanie analizy zapotrzebowania w nowe miejsca
wychowania przedszkolnego na kwotę 6 150,00 zł brutto.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia
09 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: J. Halerewicz, H. Bogusz
BOHAMET-ARMATURA Sp. j. z siedzibą w Cielu przy ul. Kościelnej 2, 86-005 Białe Błota (lider
konsorcjum), firmą SAWAR Władysław Radzik, z siedzibą przy ul. Olchowej 4, 86-005 Białe Błota
Partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.15.2017 na wykonanie w formuje projektuj i buduj
powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 3 136 500,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia
31 października 2017 r.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 11 lipca 2017 r.
Gmina Białe Błota poniosła koszty w wysokości 3 236,87 zł brutto za przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej oraz kwotę 1 936,61 zł brutto za przyłączenie do sieci gazowej.
Postanowieniem znak: PINB.540.7.2017.ZJ z dnia 12 października 2017 r. Powiatowy Inspektor
nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy nałożył na Gminę Białe Błota obowiązek zapłaty opłaty
legalizacyjnej w wysokości 150 000,00 zł brutto, tytułem budowy obiektu bez wymaganej prawem
decyzji pozwolenia na budowę.
Dnia 18 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą Inwestycyjny Nadzór
w Budownictwie Wiesław Perlik, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 109/12, 85-027 Bydgoszcz,
Umowę Nr I.2721.62.2017.PRI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży
konstrukcyjno-budowlanej, na kwotę 13 530,00 zł brutto.
Gmina Białe Błota poniosła również koszty związane z montażem skrzynki gazowej na trzy
gazomierze w wysokości 1 614,38 zł brutto.
W związku z koniecznością wycinki 28 drzew, które kolidowały z planowaną budową, Gmina Białe
Błota dnia 24 listopada 2017 r. zleciła (na podstawie złożonej oferty cenowej
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z dnia 13 listopada 2017 r.) Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu MILA-TRANS
Milena Kosecka z siedzibą przy ul. Sosnowej 9, 86-005 Białe Błota, wycinkę powyższych drzew
na łączną kwotę 20 664,00 zł brutto.
Wykonawca pismem z dnia 30 listopada 2017 r. zgłosił gotowość do odbioru obiektu oraz poprosił
o wyznaczenie terminu odbioru. Tego samego dnia odbyła się kontrola obiektu przez Powiatowego
Inspektora nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Wyznaczono termin odbioru końcowego na dzień
07 grudnia 2017 r. Dnia 07 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali
odbioru końcowego inwestycji.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, decyzją znak: PINB.521.108.2017.ZJ
z dnia 08 grudnia 2017 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku.
Dnia 12 grudnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego została dostarczona faktura VAT od Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy.
W związku z tym, że przedmiot umowy został wykonany po terminie (38 dni) Gmina Białe Błota
naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 238 374,00 zł brutto i potrąciła ja z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. „Plac zabaw przy żłobku w Zielonce”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

25 000,00 zł
0,00 zł
0,00 %

Opis realizacji:
Zadanie został zrealizowane w ramach wydatków bieżących, ze środków pochodzących z dotacji
celowej na w/w zadanie.
4. „Zakup mebli do kuchni ( zmywarka, piec gazowo-elektryczny) dla żłobka w
Zielonce”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

25 000,00 zł
0,00 zł
0,00 %

Opis realizacji:
Środki zaplanowane na wskazaną inwestycję nie zostały wydatkowane gdyż była możliwość
uzyskania dofinansowania na z wyżej wymienione przedmioty, z czego gmina skorzystała.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
1. „ Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych
Błotach”
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Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

700 000,00 zł
700 000,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja w postaci aportu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych została przekazana na
podstawie Uchwały nr RGK.0007.18.2017. Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon II Etap”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

6 765,00 zł
6 765,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Zadanie polegał na wykonaniu wyciągu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon, w wysokości 6 765,00 zł brutto.
3. „Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Leśnej w miejscowości Łochowo”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

13 350,00 zł
13 348,39 zł
99,99%

Opis realizacji:
Zadanie obejmowało wymianę przepompowni ścieków w miejscowości Łochowo, na kwotę
13 348,39 zł brutto.
4. „Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

100 000,00 zł
18 204,00 zł
18,20%

Opis realizacji:
Zadanie obejmowało wykonanie wyciągu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza
kanalizacji sanitarnej w Łochowie, na kwotę 8 364,00 zł brutto oraz budowę przyłącza
kanalizacyjnego od istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łochowie, na kwotę 9 840,00 zł brutto.
5. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

8 000,00 zł
20 541,00 zł
256,76%

Opis realizacji:
Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji
sanitarnej w Cielu, na kwotę 2 091,00 zł brutto oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Cielu, na kwotę 18 450,00 zł brutto.
6. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błota”
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Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

12 000,00 zł
8 302,50 zł
69,19%

Opis realizacji:
Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji
sanitarnej w ul. Asfaltowej w Białych Błotach w wysokości 922,50 zł brutto oraz wykonanie przyłącza
kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Białych błotach w wysokości 7 380,00 zł brutto.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1.

„Budowa PSZOK”

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

490 000,00 zł
472 510,27 zł
96,43%

Opis realizacji:
Inwestycja polegała na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie,
którego będą przyjmowane i magazynowane odpady problemowe wraz z ustawieniem garaży
blaszanych, kontenerów na odpady oraz wybudowaniem budynku socjalno-biurowego do obsługi
PSZOK. Powierzchnia zabudowy budynku dyżurki i biurowo-socjalnego wynosi 162,18 m2.
Powierzchnia użytkowa budynku dyżurki i biurowo-socjalnego wynosi 137,87 m2. Wysokość
budynku dyżurki i socjalno-biurowego wynosi 3,92 m.
Dnia 10 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Biurowi Projektowemu DELTA S.C., z siedzibą przy
ul. Poznańskiej 27/3, 85-129 Bydgoszcz opracowanie projektu zamiennego architektury i konstrukcji
budynku socjalno-biurowego PSZOK, na kwotę 4 305,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia
24 marca 2017 r.
Na podstawie oferty cenowej, dnia 21 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Przedsiębiorstwu
Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu Andrzej Kurnik, wykonanie 9 wiat stalowych na terenie
PSZOK, za kwotę 28 950,00 zł brutto.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia
04 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usługowo-Handlowym SAWAR
Władysław Radzik, z siedzibą przy ul. Olchowej 4, 86-005 Białe Błota, Umowę Nr I.2720.22.2017
na wykonanie budynku socjalno-biurowego, za kwotę 380 000,00 zł brutto, z terminem wykonania
do dnia 31 października 2017 r.
Dnia 08 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie Garaże Blaszane Piotr Bejmowicz z siedzibą
przy ul. Spacerowej 25, 85-386 Bydgoszcz, wykonanie 1 garażu blaszanego na terenie PSZOK,
za kwotę 1 850,00 zł brutto.
Dnia 25 sierpnia 2017 r. zawarto umowę zlecenie z Panią Danutą Staniszewską na pełnienie funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla przedmiotowej
budowy, na kwotę 4 008,00 zł brutto.
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Poniesiono również koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w wysokości
3 236,87 zł brutto oraz za przyłącze eNN w wysokości 8 192,54 zł brutto i za wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej w wysokości 650,00 zł brutto.
Dnia 02 października 2017 r. Wykonawca zgłosił budowę do odbioru. Dnia 30 października 2017 r.
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia
04 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Różnych JMM Marek Ciaciuch
z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.74.2017.ZP2
na wykonanie oświetlenia placu PSZOK, na kwotę 30 950,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia
28 grudnia 2017 r.
Dnia 22 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego
prac polegających na wykonaniu oświetlenia placu PSZOK.
W związku z koniecznością wykonania rozdzielni sterującej oświetleniem wraz z montażem zegara
do sterowania oświetleniem placu PSZOKu, dnia 21 grudnia 2017 r. zlecono Zakładowi Usług
Różnych JMM Marek Ciaciuch wykonanie tych prac. Wartość zleconych robót wynosi 2 699,85 zł
brutto.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…)
1. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

423 643,00 zł
354 984,36 zł
83,79%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacji kosztorysów
inwestorskich oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.
Dnia 25 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Roman Kwiatek,
z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota za kwotę 2 460,00 zł brutto, z terminem
wykonania do dnia 01 czerwca 2017 r. Kosztorysy inwestorskie zostały w terminie dostarczone
do siedziby Zamawiającego.
Dnia 23 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Roman Kwiatek,
z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota za kwotę 1 230,00 zł brutto, z terminem
wykonania do dnia 31 sierpnia 2017 r. . Kosztorysy inwestorskie zostały w terminie dostarczone
do siedziby Zamawiającego.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia
02 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą
przy ul. Grobla 6, 85-305 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.40.2017.ZP1 na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę
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59 040,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2017 r. Na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia
19 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek,
z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.42.2017.ZP1
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Białe Błota, na kwotę 17 790,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 29 września 2017 r.
Dnia 29 września Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy
do dnia 29 listopada 2017 r., z uwagi na wprowadzone zmiany przyłączenia do sieci i zmianę
warunków przyłączeniowych. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem
Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, Aneks Nr 1 do podstawowej umowy. Na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia
10 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Grobla 6, 85-305 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.60.2017.ZP1 na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Białe Błota, na kwotę 6 900,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2017 r. Na dzień
sporządzenia
niniejszego
sprawozdania
Wykonawca
nie
dostarczył
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego,
dnia 10 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELJAN S.C., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16,
63-130 Książ Wielkopolski, Umowę Nr I.2720.33.2017 na budowę oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Białe Błota, na kwotę 122 960,64 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2017 r.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia
09 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma, z siedzibą
przy ul. Nasypowej 17, 85-342 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.65.2017.PRI na pełnienie funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla budowy oświetlenia drogowego, na kwotę
5 535,00 zł brutto.
Pismem z dnia 15 listopada 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót
i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót. Termin odbioru robót
wyznaczono na dzień 08 grudnia 2017 r. Dnia 08 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy dokonali odbioru technicznego wykonanych robót.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia
27
grudnia
2017
r.
Gmina
Białe
Błota
zawarła
z
Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELJAN S.C., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16,
63-130 Książ Wielkopolski, Umowę Nr I.2720.45.2017 na budowę oświetlenia drogowego typu LED
na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 113 135,40 zł brutto, z terminem realizacji do dnia
31 maja 2018 r.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 206 690,64 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

GMINA
BIAŁE BŁOTA

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
2. „ Budowa mikro instalacji na terenie gminy Białe Błota ”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

200 000,00 zł
15 000,00 zł
7,50 %

Opis realizacji:
Za wydatkowane środki została opracowana dokumentacja techniczna i studium wykonalności, ze
względu na fakt rezygnacji z projektu pozostałe środki nie zostały wydatkowane.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…)
1.

„Przebudowa i termomodernizacja
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

budynku

po

Szkole

Podstawowej

w

Cielu

779 620,00 zł
684 966,45 zł
87,86%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje przebudowę i termomodernizację i rozbudowę budynku po Szkole Podstawowej
w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wykonaniem ogrodzenia, dojść, chodników
oraz miejsc postojowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia
na użytkowanie.
W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu
27 grudnia 2016 r., Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych
GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, Umowę
Nr I.2720.19.2016.ZP2 na wykonanie powyższych robót budowlanych na kwotę 955 968,15 zł brutto,
z terminem wykonania do dnia 30 października 2017 r.
Gmina Białe Błota zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6,
85-790 Bydgoszcz opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na kwotę 2 460,00 zł brutto.
Zlecono również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku na kwotę 2 589,49 zł
brutto, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na kwotę 2 756,00 zł brutto, wykonanie instalacji
elektrycznej na kwotę 6 210,33 zł brutto oraz wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego
do budynku na kwotę 2 706,00 zł brutto i wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na kwotę
541,20 zł brutto.
Dnia 23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą
przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.14.2017.ZP1, na pełnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na kwotę
7 500,00 zł brutto.
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Kwota 298 831,50 zł brutto została uregulowana Wykonawcy w 2017 r., ze środków niewygasających
na 2017 r., tytułem robót budowlanych wykonanych w 2016 r.
Dnia 30 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Umowę Nr 02584/17/FPK/NCK na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji 358 000,00 zł brutto.
Pismem z dnia 30 października 2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i poprosił
o wyznaczenie terminu odbioru. Termin odbioru wyznaczono na dzień 14 listopada 2017 r. Dnia
14 listopada 2017 r. rozpoczęto czynności odbiorowe. Dnia 19 grudnia 2017 r. dokonano odbioru
częściowego inwestycji. Odbiór końcowy nie mógł zostać dokonany z uwagi na:
 przedłużające się procedury uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych
w zakresie wybudowania zbiornika szczelnego na nieczystości stałe dla przedmiotowego
obiektu,
 przedłużające się procedury uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę instalacji
gazu do obiektu wraz z montażem naziemnego zbiornika na gaz płynny,
 opóźnienia w wykonaniu przyłącza gazowego do obiektu do celów grzewczych,
z uwagi na trwające prace projektowe oraz uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej
przy ul. Kościelnej w Cielu i wykonaniu podziału działki nr 97 obręb Ciele. Powyższe prace
uniemożliwiały pobranie mapy do celów projektowych z zasobów Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy w celu wykonania projektu przyłącza gazowego. Bez projektu budowlanego
i bez prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nie można realizować prac polegających
na wykonaniu przyłącza gazowego do obiektu.
 w związku z powyższymi opóźnieniami Zamawiający podjął decyzję o zmianie typu
ogrzewania budynku z zasilania z sieci gazowej na instalację zbiornikową naziemną.
Wykonawca sporządził księgę obmiarów oraz kosztorys powykonawczy inwestycji. Wykonawca
przygotował również aktualizację kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe.
W dniu 20 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonane prace budowlane. Na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania, Gmina Białe Błota nie uzyskała decyzji pozwolenia
na użytkowanie przedmiotowego obiektu.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 658 353,03 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
2. „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

24 846,00 zł
24 846,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
W ramach wymienionego zadania wydatkowano środki na studium wykonalności i dokumentacje
techniczną.

3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego
na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej”

GMINA
BIAŁE BŁOTA

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

304 571,57 zł
302 768,47 zł
99,41%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz
z wykonaniem elewacji oraz ocieplenie stropodachu budynku Gminnego Centrum Kultury
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie. Zadanie obejmowało również wymianę stolarki okiennej
wraz z obróbką oraz odgrzybienie ścian w sali widowiskowej.
Dnia 01 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą
przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
termomodernizacji budynku Gminnego centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie,
na kwotę 17 466,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 20 marca 2017 r.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia
30 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Robót Budowlanych i Usług
Transportowych Mirosław Guzera, z siedzibą przy ul. Skibowej 22a, 25-147 Kielce, Umowę
Nr I.2720.31.2017 na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 297 848,47 zł brutto,
z terminem wykonania do dnia 30 października 2017 r.
Dnia 06 września 2017 r. Wykonawcy został przekazany plac budowy.
Dnia 20 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą RUT-BUD Wojciech Rutkowski,
z siedzibą przy ul. Białobłockiej 4, 86-005 Białe Błota, Umowę Nr I.2721.58.2017.KI na pełnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, za kwotę 4 305,00 zł.
Dnia 30 października 2017 r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o 30 dni z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły
na prowadzenie robót budowlanych. Dnia 30 października 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy sporządzili protokół konieczności w sprawie wydłużenia terminu wykonania
przedmiotu umowy. Tego samego dnia Zamawiający zawarł z Wykonawcą Aneks Nr 1 wydłużając
termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20 listopada 2017 r.
Dnia 20 listopada 2017 r. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego. Termin odbioru
końcowego wyznaczono na dzień 14 grudnia 2017 r. W dniu 14 grudnia 2017 r. spisano protokół
odbioru z usterkami. Ustalono termin usunięcia wskazanych usterek na dzień 22 grudnia 2017 r.
Po dokonaniu wizji lokalnej przez przedstawicieli Zamawiającego w dniu 21 grudnia 2017 r.,
zwrócono się pisemnie do Wykonawcy robót o pilne usunięcie usterek ujętych w protokole odbioru.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zamawiający nie został poinformowany pisemnie
o usunięciu przedmiotowych usterek.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały
Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty
w wysokości 123 444,39 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.
4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:

14 760,00 zł
14 760,00 zł
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Wykonanie procentowe:

100,00%

Opis realizacji:
Zadanie obejmowało opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Gminnego
Centrum Kultury w Białych Błotach.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, w dniu
03 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Atelier Architektury Radosław Żubrycki,
z siedzibą przy ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec, Umowę Nr I.2721.61.2017, na opracowanie
Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach,
za kwotę 14 760,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 12 października 2017 r.
Przedmiot umowy został wykonany i dostarczony w terminie do siedziby Zamawiającego.
5. „Wykonanie wewnętrzne i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni
w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

70 240,00 zł
0,00 zł
0,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową
kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie.
W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zewnętrznej i instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku
Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Termin składania ofert minął 15 września 2017 r.
o godz. 10: 00. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła 1 oferta. Postępowanie zostało
unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
W związku z powyższym, w dniu 28 września 2017 r. Gmina Białe Błota wszczęła drugie
postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zewnętrznej i instalacji
gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Termin
składania ofert minął 13 października 2017 r. o godz. 10: 00. Na przedmiotowe postępowanie
wpłynęły 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
Nie podjęto dalszych decyzji o wszczęciu kolejnego postepowania przetargowego, w celu wyłonienia
Wykonawcy przedmiotowych robót.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała Działaność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
1.

„Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportoworekreacyjnego dla młodzieży: piaskownica i piramida sznurkowa mała”

Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

9 000,00 zł
8 997,45 zł
99,97 %
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Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała zakup piaskownicy i piramidy sznurkowej dla Gminnego Centrum Kultury w
Łochowie w celu urozmaicenia czasu osób spędzających na placu z dziećmi.
2. „Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

5 173,70 zł
5 166,00 zł
99,85 %

Opis realizacji:
W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w Murowańcu
3. „Rozbudowa planu zabaw w Prądkach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

13 500,00 zł
13 500,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w Prądkach
4. „Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy w Lisim Ogonie”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

3 200,00 zł
3 199,93 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Opisywana inwestycja została zrealizowana dla potrzeb społeczności lokalnej i miała na celu
stworzenie miejsc do wypoczynku.

5. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu
zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw
przy ul. Centralnej w Białych Błotach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

117 500,50 zł
99 287,44 zł
84,50 %

Opis realizacji:
Wykonanie inwestycje miało na celu wyrównanie możliwości odpoczynku na świeżym powietrzu w
sołectwach pozbawionych takiej możliwości.
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
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1. „Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

20 000,00 zł
19 480,13 zł
97,40 %

Opis realizacji:
Idąc za potrzebami społecznymi została wykonana inwestycja dla osób chcących nie tylko biernie
odpoczywać, lecz chcących czynnie spędzać czas wolny.
2. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
100,00%

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje wykonanie budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach o powierzchni
936,53 m2 i kubaturze netto 3 501,27 m3 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia
na użytkowanie. W budynku zlokalizowane będą sale świetlicowo-lekcyjne oraz niepełnowymiarowa
sala gimnastyczna. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Dnia 01 lutego 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, 85-739 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla
powyższej inwestycji, na kwotę 676,50 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 17 lutego 2017 r.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia
04 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BAUPOL Sp. z o.o., z siedzibą
przy ul. Przemysłowej 14A, 85-758 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.9.2017.ZP1 na wykonanie
powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 3 308 700,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia
31 maja 2018 r.
Dnia 13 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, 85-739 Bydgoszcz, opracowanie dokumentacji zamiennej dla
przedmiotowej inwestycji, na kwotę 3 075,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia
27 czerwca 2017 r.
W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew
z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.26.2017.PRI na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej na kwotę 7 995,00 zł brutto,
z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.
W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet,
z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz,, Umowę Nr I.2721.27.2017.PRI
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólno-budowlanej na kwotę
16 800,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.
W dniu 18 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym
Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę
Nr I.2721.29.2017.PRI na kwotę 7 380,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.
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W dniu 17 listopada 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru
częściowego inwestycji na kwotę 987 858,50 zł brutto.
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej
Paragraf 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1. „Dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
Plan:
Wykonanie:
Wykonanie procentowe:

6 500,00 zł
6500,00 zł
100,00 %

Opis realizacji:
Na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego zawartej z WKS O.R.I. przekazano kwotę
6 500,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

