1

Protokół Nr 3/14
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Nowy
przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2014 roku.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził quorum
umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień. Powitał zaproszonych gości przybyłych
na dzisiejsze obrady.
(Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).
Przypomniał, że zawiadomienie wraz z porządkiem obrad radni otrzymali w korespondencji.
Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi.
Ponieważ nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosków do porządku obrad Przewodniczący
stwierdził, że Komisja będzie obradowała zgodnie z porządkiem obrad przesłanym
w zawiadomieniu.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zapoznanie się z protokołem kontroli dokumentacji przetargowej zadania inwestycyjnego
pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”przeprowadzonej przez Urząd Zamówień
Publicznych.
3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie podpisania umów z generalnym wykonawcą
i inżynierem kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej
Nr 21 w Słupsku”.
Ad.pkt.2. Zapoznanie się z protokołem kontroli dokumentacji przetargowej zadania
inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”
przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.
Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki powiedział,
że informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych
Departament Kontroli Zamówień Wspólfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej oficjalnie
wpłynęła w dniu wczorajszym i dzisiaj przekazuje ją Komisji.
(Pismo Urzędu Zamówień Publicznych Departamentu Kontroli Zamówień Wspólfinansowanych ze
Środków Unii Europejskiej z dnia 28 marca 2014 r. przekazujące informacje o wynikach kontroli
uprzedniej prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn." Wykonanie robót budowlanych w ramach
Projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego protokołu).
Powiedział, że Urząd Zamówień Publicznych wniósł pewne uwagi do realizacji zadania, ale nie
wpływają one na unieważnienie przeatrgu.
Następnie poinformował w kwestii wyboru wykonawcy, iż "Budimex" uzupełnił swoją
dokumentację, złożył obszerne wyjaśnienia i przedłożył referencje. Protokół z wyboru wykonawcy
został już przekazany do Urzędu Zamówień. Jego zdaniem w ciągu paru dni sprawa wykonawcy
zostanie załatwiona. Dodał, że jeżeli wykonawca nie uzupełniłby dokumentów wtedy trzeba byłoby
wykluczyć tego wykonawcę i procedura rozpoczęłaby się od nowa.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski stwierdził, że według Urzędu Zamówień Publicznych
przetarg jest unieważniony na wykonawcę.
Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki powiedział, że Urząd
Zamówień Publicznych nie unieważnia przetargu tylko kontroluje. Wniósł zastrzeżenia w zakresie
referencji jednego z wykonawców.
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Ad.pkt.3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie podpisania umów z generalnym
wykonawcą i inżynierem kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy
przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”.
Radny Krzysztof Kido poprosił o przedstawienie zakresu prac do wykonania w 2014 roku.
Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki poinformował,
że III etap robót był projektowany w oparciu o prawidłową decyzję środowiskową. Należy
uaktualnić I etap – jest ZRID, a do niego trzeba nową decyzję środowiskową wprowadzić, co jest
w trakcie opracowywania.
Radny Krzysztof Kido zapytał, kiedy będzie wyłoniony Inżynier Kontraktu?
Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki odpowiedział,
że w przyszłym tygodniu.
Radny Krzysztof Kido zapytał, czy potencjalny wykonawca przedstawił listę podwykonawców?
Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki powiedział,
że jeszcze nie. Dodał, że prowadzono z "Budimexem" wstępne, nieoficjalne rozmowy. Dodał, że
lista będzie przedłożona w piątek.
Radny Krzysztof Kido chciałbym, żeby ta lista została przedłożona również Komisji doraźnej.
Ponadto poprosił o przedłożenie harmonogramu, umowy itd.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski zapytał, kiedy Prezydent zamierza złożyć wniosek
o zwołanie sesji w celu przegłosowania uchwał dotyczących realizacji tego zadania. Dodał, że ma
nadzieję, iż Prezydent w jednej uchwale nie będzie łączył dwóch inwestycji to znaczy: Park Wodny
i ring.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk wyjaśnił, że sesja będzie napewno
w najbliższym czasie, a nie może zagwarantować, że w uchwale nie będzie dwóch inwestycji.
Na dzień dzisiejszy stanowisko Prezydenta jest takie, że te dwie sprawy są połączone razem.
Radny Krzysztof Kido powiedział, że skoro Rada siedem razy nie wyrażała zgody na zadłużenie
miasta w celu dokończenia budowy aquaparku, więc ósmy raz też tej zgody nie wyda i przy tej
okazji miasto może stracić bardzo cenną inwestycję, jaką jest ring. Podkreślił, że należy oddzielić te
dwie inwestycje.
Skarbnik Miasta Słupska Dorota Bałukonis stwierdziła, że Prezydent nie zadłuża dalej miasta.
Nadmieniła, że miasto obsłużyło już 38 mln długu. Przyznała, że budżety są trudne, ale zawsze
wprowadzane są nowe mechanizmy rozliczeń, więc ta obsługa długu też się zmienia i jest inna.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski powiedział, że jeżeli miasto będzie musiało wykupić
faktoring (przy realizacji w takim systemie aquaparku) czyli miasto będzie musiało zaciągnąć
kredyt, będzie dług.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk powiedział, że ma dwudziestoletnie
doświadczenie samorządowe i uważa, że perspektywy rozwoju miasta są bardzo dobre.
Jego zdaniem malowanie czarnych scenariuszy jest całkiem niepotrzebne.
Radny Jan Lange powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie w internecie
wizualizacji drogi.
Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki odpowiedział,
że wizualizacji nie ma, ale zawsze można przyjść do Zarządu i wszystko zostanie wytłumaczone,
pokazane itd.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?
Ponieważ nikt się nie zgłosił zakończył dyskusję.
Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu
25 lutego 2014 roku.
Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Nowy
przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” w wyniku głosowania jednogłośnie 3 głosy za
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przyjęła Protokół Nr 2/14 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 25 lutego 2014 roku.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu
i zakończył obrady.
Protokołowała
Przewodniczący Komisji
Bożena Dacko
Tadeusz Bobrowski

