Urząd

Miasta

Jastrzębie-Zdrój

Biuro Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój,

03.11.2020 r.

wpl.

BRM.0003.2.34.2020
DS.KW-00200/20

dnia
podpis .. .,

Szanowna Pani
Angelika Garus-Kopertowska
Radna Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: Odpowiedź na interpelację nr 33/2020 w sprawie realizacji zadań z Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok.

W odpowiedzi na złożoną 20 października br. interpelację j/w przedstawiam, co następuje:

Osiedle 1000-lecia
1. Rozbudowa placu zabaw - dostawienie dodatkowego elementu i dwóch
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

ławek

z koszami

Gospodarki Komunalnej

a) postępowanie przetargowe „Dostawa urządzeń zabawowych" -otwarcie ofert 30.10.2020r.
b) zapytanie ofertowe „Dostawa koszy ulicznych" zamieszczone na platformie zakupowej w dniu
13.08.2020r. oraz 11.09.2020r.
• umowa nr GK.7031.17.2020 z dnia 14.10.2020r. zawarta z

firmą

DOL-ek Kazimierz

Doleciński

• wartość umowy w zakresie BOB - 2.086,08 zł brutto
• gwarancja: 12

miesięcy

od daty końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Termin realizacji zadania do 04.12.2020r.

Osiedle Arki

Bożka

2. Rozbudowa placu zabaw
Komórka

realizująca

Postępowanie

zadanie:

Wydział

Gospodarki Komunalnej

przetargowe „Dostawa urządzeń zabawowych" - otwarcie ofert 30.10.2020r.

Termin realizacji zadania do 04.12.2020r.
Email: brm@um.jastrzebie.pl I Telefon: +48 32 47 85 2561 Fax: +48 32 47 85193
al. Józefa Piłsudskiego 60 I 44-335 Jastrzębie-Zdrój I Polska
www.jastrzebie.pl

3. Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe
Komórka realizująca zadanie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zadanie

zostało

w

Przedsiębiorstwo
Zamość.

całości

zrealizowanie w marcu 2020 r. Zakupu dokonano z tzw. "wolnej

ręki";

Handlowe „MAGNUS" Piotr Filipowicz z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 53, 22-400

Gwarancja na zakupiony sprzęt obejmuje 24 miesiące.

Osiedle Barbary
4. Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art.4 ustawy PZP w firmie Al Studio
Architektury na

kwotę

8.000,00

zł.

Projekt realizowany byt zgodnie z

umową

w okresie od

05.02.2020 do 25.04.2020. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez
,,WASP- BUD" za

kwotę

99.068,00 zł. Termin

zakończenia

firmę

PPUH

robót: 31.10.2020.

Osiedle Bogoczowiec
5. Likwidacja terenu zielonego celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę „ROLES" S.C. na kwotę 9.353,89 zł
zgodnie z umową w okresie od 08.07.2020 do 03.08.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 7 lat
od dnia spisania protokołu odbioru.

6. Remont chodnika - działka nr 3494/7
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez

firmę

„ROLES" S.C. na

kwotę

22.374,38

zł

zgodnie z umową z okresie od 08.07.2020 do 03.08.2020 r. Gwarancja na wykonane prace 7 lat od
dnia spisania

protokołu

odbioru.

Osiedle Gwarków
7. Oświetlenie odcinka drogi 125/11 + projekt przy sklepie Tislaw
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP firmie „lnstal -Projekt",
44-341 Golkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 z!. Projekt zrealizowany byt zgodnie z terminem
w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r.
Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOM-ELEKTRO" za kwotę
16.728,04 zł zgodnie z umową w okresie od 18.09.2020 do 28.09.2020 r. Gwarancja na wykonane
prace to 10 lat od dnia podpisania umowy.

8. Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w szkole. Tworzymy kącik relaksu

ruchu na szkolnych

korytarzach
Komórka

realizująca

zadanie:

Szkoła

Podstawowa nr 9

W ramach realizacji zadania dokonano następujących zakupów:
6 sof na

kwotę

1974,00 zł-sklep Ikea

- 4 stoliki na kwotę 100,00 zł- sklep Ikea
- 1 regał na kwotę 319,00 zt- sklep Ikea
- 2 stoliki piłkarskie na kwotę 2 048,00 zt- sklep Makstor
- leżaki dla uczniów {25 sztuk) na kwotę 2 675,25 zl- lnventini Sp.zo.o.
- konsola Xbox One S wraz z grami na kwotę 2 634,00 zł- Euro-Net Sp.za.o.
- Ławka Lolek 4- osobowa na kwotę 5 489,00 zł- Edu bama Aleksandra Przybyłek
- Szafa zamykana na kwotę 319,00 zł- Edubama Aleksandra Przybyłek
- czarna farba do tablic na kwotę 85,90 zł-F.H. Art.-Chem
Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi do 15 listopada 2020r. Wszystkie zakupy
dokonywane są z wolnej ręki {za pomocą faktur VAT) z terminem płatności od 7 do 14 dni.

9. Zakup
Komórka

piłek

terapeutycznych -

realizująca

zadanie:

krzesełka

Szkoła

dla dzieci

Podstawowa nr 9

W ramach realizacji zadania do tej pory zakupiono 41 piłek terapeutycznych na kwotę 2 947,70 ztElmedico Robert Gabrysiak. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania nastapi do 15
listopada 2020r. Wszystkie zakupy dokonywane są z wolnej ręki {za pomocą faktur VAT) z terminem
płatności

od 7 do 14 dni.
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Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne
10. Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 kompletów !awkosto!ów
Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Administrowania
• zamówienie w formie zleceń (po uprzednim rozeznaniu cen rynkowych)
zlecenie z dnia 03.02.2020 r. firma NAMPLAN Roman Kulczycki 44-200 Rybnik ul. Szczęść
Boże

3; 50 kompletów !awkosto!ów; 18 250,00 z! brutto

zlecenie z dnia 04.02.2020 r. firma MITKO Sp. z o. o. 44-304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja
16G; namiot o wymiarach 3m x 6m - 2 szt.; 9 918,23 z! brutto
zlecenie z dnia 11.02.2020 r. firma DAS COMPANY sp. z o.o. 32-540 Trzebinia,
Przemysłowa

ul.
-

zlecenie z dnia 06.03.2020 r. firma MITKO Sp. z o. o., 44-304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja
16G;

-

10; namiot o wymiarach Sm x 10m - 2 szt.; 10 719,01 z! brutto

obciążnik

piaskowy do nóg namiotów- 36 szt.; 2 523,96 z! brutto

zadanie zrealizowane w terminie; ostatnia dostawa dnia 15.06.2020 r.

11. Budowa
Komórka

oświetlenia

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art.4 ustawy PZP firmie „lnstal -Projekt", 44-341
Golkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 z!. Projekt zrealizowany by! zgodnie z terminem
w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez
firmę

ZUE „TOM-EL:EKTRO" za

kwotę

25.830,00

zł.

Termin

zakończenia

robót: 12.10.2020 r.

Gwarancja: 10 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

12. Remont chodnika
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę „WEKER 02" za kwotę 37.000,00 zł
w okresie od 17.06.2020 do 17.07.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 7 lat od dnia spisania
protokołu

odbioru.

Osiedle Morcinka
13. Skaczmy do góry - park trampolin ziemnych
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez
63.000,00

zł

zgodnie z

miasta wydatkowano
protokołu

umową

kwotę

firmę

PW „ WIS" Beata Wilgucka za

w okresie od 19.03.2020 do 18.05.2020 r. Dodatkowo z

2.196,09

zł.

kwotę

budżetu

Gwarancja na wykonane prace to 5 lat od dnia spisania

odbioru.

Osiedle Pionierów

14. Wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez

firmę

ZUE „TOM-ELEKTRO" za

kwotę

63.000,00 zł zgodnie z umową w okresie od 19.08.2020 do 18.09.2020 r. Gwarancja na wykonane
prace to 10 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

15. Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe
Komórka realizująca zadanie: Wydział Dialogu Społecznego
W kwietnia br. zrealizowano zamówienie (wartość do 30 tys. euro - ustawy Pzp nie stosuje się) - po
wcześniejszych

zapytaniach ostatecznie sprzęt nagłaśniający zakupiono w firmie „Unister Sound"

Jacek Pytlik z siedzibą przy ul. Jana 11, 44-282 Łuków Śląski za kwotę 2.900,00 zł. Gwarancja na
zakupiony sprzęt to 2 lata od daty zakupu.

Osiedle Przyjaźń

16. Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

pomiędzy

ul. Kopernika i Moniuszki

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez

firmę

SMARTIS s.c. na

kwotę całkowitą

477.968,85 zł. Dodatkowo ze środków miasta wydatkowano kwotę 245.230,00 zł w okresie od
27.05.2020 do 13.10.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 6 lat od dnia spisania protokołu
odbioru.

Osiedle Staszica

17. Projekt Zielona Klasa
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę Al Studio
Architektury na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany byt zgodnie z umową w okresie od
05.02.2020 do 25.04.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę PPUH
„WASP-BUD" za kwotę 70.000,00 zł. Dodatkowo ze środków miasta wydatkowano kwotę 8.839,79
zł.

Termin

zakończenia

robot to 03.11.2020 r.

Osiedle Tuwima
18. Próg zwalniający
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZO „GRAMON" za kwotę 14.979,63 zł
zgodnie z umową w okresie od 12.02.2020 do 30.04.2020 r.

19. Remont chodnika
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP.

Ogłoszono procedurę przetargową

na wykonanie

remontu chodnika wraz z zabudową 2 lamp oświetlenia - otwarcie ofert 28.10.2020 r.

Osiedle Zdrój
20. Plac zabaw ostatni etap
Komórka

realizująca

zadanie:

Wydział

Gospodarki Komunalnej

Zapytanie ofertowe „Dostawa ławek, koszy ulicznych oraz stojaków na rowery" zamieszczone na
platformie zakupowej w dniu 13.08.2020 r.
• umowa nr GK.7031.15.2020 z dnia 23.09.2020 r. zawarta z firmą „mmcite4" Sp. z o.o.
• wartość umowy w zakresie BOB- 6.500,00 zł brutto
• gwarancja do 19.10.2021 r.
• do dnia dzisiejszego zamontowano 3 ławki i 1 kosz

21. Doposażenie placu zabaw - zakup nowych elementów
Komórka

realizująca

zadanie: Publiczne Przedszkole nr 23

W związku z pandemią realizacja zadania przesunęła się w czasie. Po zebraniu ofert i zapytaniu
o

cenę

(2 czerwca 2020 r.) wybrano

ofertę

firmy Dariusz

Zając

(d.zajac@freekids.pl), a
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umowę

na

kwotę 25 000,00 zł zawarto 30 lipca 2020 r. Po otwarciu przedszkola na dyżur wakacyjny w sierpniu

2020, urządzenie już było zamontowane. Gwarancja obejmuje 2 lata.

22. Oświetlenie ulicy Karola Zioły
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę PUE Rafał
Kramarczyk, Roszków, ul. Pomnikowa 6 na kwotę 6.400,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie
z terminem w okresie od 12.02.2020 do 30.09.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy
PZP: w przygotowaniu procedura przetargowa - realizacja na przełomie listopada i grudnia.

Osiedle Złote tany

23. Zakup interaktywnej podłogi, zakup urządzeń ogrodowych
Komórka realizująca zadanie: Publiczne Przedszkole nr 26
Umowa na plac zabaw została podpisana z firmą DR Spił Polska (umowa PP26.211.1.2020 z dnia
10.07.2020 na kwotę 65.196,00, z czego 15.196,00 zł budżet obywatelski; 50.000,00 darowizna JSW;
umowa PP26.211.2.2020 z dnia 27.07.2020 na kwotę 11.569,00 zł). Plac zabaw wybrany wykonany
został zgodnie o obowiązującymi normami. Podłogę interaktywną zakupiono w Nowej Szkole.

Gwarancja na plac zabaw obejmuje 10 lat.
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Osiedle Zofiówka
24. Remont
Komórka

słupów oświetlenia

realizująca

zadanie:

ulic

Wydział

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Zadanie zrealizowano na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę ZUIE „TOM-ELEKTRO" na kwotę
62.947,00 zł zgodnie z umową w okresie od 08.07.2020 do 06.09.2020 r. Gwarancja na wykonane
prace to 5 lat od dnia spisania

Sołectwo

protokołu

odbioru.

Borynia

25. Budowa

oświetlenia

ulic

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę PUE Rafał
Kramarczyk, Roszków, ul. Pomnikowa 6 na kwotę 8.500,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie
z terminem w okresie od 12.02.2020 do 30.09.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy
PZP: w przygotowaniu procedura przetargowa -realizacja na przełomie listopada i grudnia.

Sołectwo

Bzie

26. Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7
Komórka

realizująca

zadanie: Miejski

Zarząd Nieruchomości

-

Dział

Techniczny

1} Zostały przeprowadzone 2 postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej:
• ogłoszenie na Platformie Zakupowej zostało zamieszczone w dniu 28.02.2020 pod nr ID
320675;

postępowanie unieważnione

- cena najkorzystniejszej oferty

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć

przewyższała kwotę,

na sfinansowanie zamówienia;

• ogłoszenie na Platformie Zakupowej zostało zamieszczone w dniu 18.03.2020 r. pod
numerem ID 327567; została zawarta umowa 47/DL/2020 w dniu 15.04.2020 r. z firmą JT
ARCHITECTURE LTD UNIT 4E ENTERPRISE COURT Farfield Park Rotherham England S63 SDB
na kwotę: 10.200,00 zł brutto. Następnie zawarto aneks nr 1/DL/2020 z dnia 25.06.2020 r.
zmieniający

termin wykonania zamówienia z powodu niemożliwości realizacji przez

Wykonawcę

przedmiotu umowy, wynikających z ogólnych utrudnień związanych ze stanem

epidemii. Prace projektowe odebrano protokołem nr 1/47/DL/2020 z dnia 13.08.2020 r. - 21
dni po wyznaczonym terminie.
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2) Przeprowadzone zostały 3 przetargi nieograniczone na roboty budowlane:
• ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu
09.09.2020 r. pod nr 583214-N-2020; postępowanie unieważnione - cena jedynej złożonej
oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza! przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
• ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu
01.10.2020 r. pod nr 591655-N-2020; postępowanie unieważnione - brak ofert;
• ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu
19.10.2020 r. pod nr 599105-N-2020; planowany termin otwarcia ofert 04.11.2020 r.

27. Zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy ul. Niepodległości
Komórka realizująca zadanie: Publiczne Przedszkole nr 11
Zapytanie ofertowe wystosowano dnia 20.02.2020 r. W toku procedury wybrano ofertę
najkorzystniejszą firmy NAVIBUD Sp.z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, marka SYSTEM CZYSTE

POWIETRZE, ul. Zagnańska 20/1, 25-524 Kielce. Zadanie zakończono fakturą w dniu 13.03.2020 na
kwotę 18.999,99 zł. Gwarancja obejmuje okres 2 lat.

Sołectwo

Moszczenica

28. Roboty zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9
Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Techniczny
1) Przeprowadzone zostały 3 przetargi nieograniczone na roboty budowlane:
• ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu
02.03.2020 r. pod nr 517847-N-2020; postępowanie unieważnione - cena najkorzystniejszej
oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza! przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
• ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu
01.04.2020 r. pod nr 528056-N-2020; postępowanie unieważnione - cena najkorzystniejszej
oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
• ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu
25.05.2020 r. pod nr 543222-N-2020; zawarta została umowa 57/DL/2020 dnia 03.07.2020r.
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z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WASP-BUD" )arostaw Spandel,
43-410 Kończyce Mate, ul. fagiellońska 25a, na kwotę 389.070,43 zt brutto.
2) Obecnie trwają roboty związane z realizacją umowy. Według zawartej umowy termin realizacji
robot to 20.11.2020 r.

Sołectwo

Ruptawa-Cisówka

29. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP- zawarto umowę na realizację zadania w okresie
od 15.07.2020 do 30.04.2021 r. z firmą „Trans -Wiert" Duda Sp. z o.o. na łączną kwotę 530.804,74
zł (w tym kwota z budżetu Obywatelskiego w wysokości 192.622,00 zł)

Sołectwo

Skrzeczkowice

30. Budowa oświetlenia ulic
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Chabrowej na podstawie art. 4 ustawy PZP
przez firmę „lnstal-Projekt", 44-341 Golkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 zł. Projekt
zrealizowany byt zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r. Realizacja robót na
podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOIM-ELEKTRO" za kwotę 43.911,00 zt zgodnie
z umową w okresie od 19.08.2020 do 28.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 10 lat od
spisania

protokołu

Sołectwo

odbioru.

Szeroka

31. Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na ubrania bojowe dla OSP Szeroka
Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Logistyki
Dokonano zakupu za kwotę 5 255,04 zł w Bakpol s.c., ul. Metalowa 2, 62-095 Murowana Goślina.
Zadanie zostało zrealizowane w całości. Forma dokonania zakupu to zlecenie-zamówienie poniżej
30 OOO EUR.

32. Budowa oświetlenia drogi ul. Powstańców Śl. 38-40 D
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę PUE Rafał
Kramarczyk, Roszków, ul. Pomnikowa 6 na kwotę 3.900,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie
z terminem w okresie od 12.02.2020 do 30.09.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy
PZP: w przygotowaniu procedura przetargowa - realizacja na przełomie miesiąca listopada i grudnia.

33. Budowa oświetlenia drogi ul. Gagarina od 32-28G
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę „lnstal-Projekt",
44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem
w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez
firmę ZUE „TOM-ELEKTRO" za kwotę 16.113,00 zł zgodnie z umową w okresie od 19.08.2020 do

28.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 10 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

34. Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w stronę Gogolowej
Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę PHU „WEKER 02" na kwotę 36.801,26
zł zgodnie z umową w okresie od 26.08.2020 do 01.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to

7 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

35. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego na slupach oświetleniowych sołectwa Szeroka
Komórka realizująca zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej

Postępowanie przetargowe z 12.08.2020r. "Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego
Narodzenia":
• umowa nr GK.272.24.2020 z dnia 16.09.2020r. zawarta z firmą ODEON S.C
• wartość umowy w zakresie BOB - 33 500,00 zł brutto
• gwarancja: 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu częściowego odbioru robót
Montaż elementów dekoracyjnych odbędzie się do 03.12.2020r.

36. Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych o dojeździe do posesji w sołectwie Szeroka
Komórka realizująca zadanie: Jastrzębski Zakład Komunalny
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Tablice zostały ustawione zgodnie z ustaleniami z sołtysem sołectwa. Tablice zostały zakupione
w ramach umowy na dostawę pionowych znaków i tablic drogowych. Zakupiono 22 tablice na łączny
koszt 3.005,01 zł. Zadanie zakończono 30.06.2020 r.

Z poważaniem

Ml/ISTA

a/a
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