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Br. 0012.4.2021 

Protokół Nr 16/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 27 października 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Otworzył szesnaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 4 członków 

Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 15/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 

Bogurzynek- Mdzewo”.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji.   
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Punkt 5 

Kontrola przebiegu realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 

Bogurzynek- Mdzewo”.  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Poinformował, że postępowanie toczyło się dwutorowo, ponieważ droga, która wiedzie przez 

miejscowości nie uzyskała punktacji w dofinansowaniu od Wojewody Mazowieckiego. 

Należało dokonać korekty dokumentacji, ponieważ zaprojektowane chodniki nie miały 

szerokości 2 m netto. Interpretacja Wydziału Inwestycji Urzędu Wojewódzkiego była taka, że 

muszą być zachowane 2 m chodnika bez krawężnika. Na roboty na tym odcinku wygrała firma 

STRABAG. Dokumentacja została zaktualizowana i został ogłoszony ponowny przetarg na 

wykonanie odcinków przebiegających przez miejscowości. Po otwarciu ofert okazało się, że 

firma STRABAG w związku z tym, że wykonywała pierwszy etap, miała zgromadzony 

materiał mogła obniżyć koszty to wygrała drugi przetarg. Na etapie pierwszym inspektorem 

nadzoru jest Pan Andrzej Dusiński, natomiast inspektorem nadzoru etapu drugiego jest  

Pan Paweł Sobieski. Firma złożyła dokumenty o zakończeniu zadania. Trzeba będzie przystąpić 

do procedur odbioru.     

 

 

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego na 

realizację zadań: 

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności 

zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej 

Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece 

Sewerynce w m. Kowalewko”. 

Przedmiotem  zamówienia  było  wykonanie  robót  budowlanych  dla  zadania  inwestycyjnego  

pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T  i zwiększenie  dostępności  

zewnętrznej  i  wewnętrznej  powiatu  mławskiego  poprzez rozbudowę  drogi  powiatowej  

Bogurzynek  –  Mdzewo  nr  2343W  o  łącznej  długości 7657 m,  wraz  z  remontem  mostu  na  

rzece  Sewerynce  w  m.  Kowalewko”  na odcinkach:  

o  od km 0+000,00 do km 2+140,00  

o  od km 3+430,10 do km 4+610,10  

o  od km 5+500,00 do km 7+700,00  

o  od km 8+558,80 do km 10+695,77 

Zmawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w dniu 31.10.2019 r. wszczął postępowanie 

udzielenie zamówienia w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień publicznych.  

Do przeprowadzenia przetargu została powołana  Komisja przetargowa.  

Termin na składanie i otwarcie ofert ustalono na 18.11.2019 r. ze względu na zadane przez 

wykonawców pytanie termin ten przedłużono do 25.11.2019 r.  

Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania to - 21.000.000,00 zł. 

  

Oferty, które wpłynęły:  

1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki 

ul. Kolejowa 28; "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28; kwota brutto 

- 20.433.046,44 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące 

czterdzieści sześć 44/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 

31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.  

2. Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski; 06 - 450 

Glinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto - 18.641.448,04 zł (słownie złotych: osiemnaście 



3 
 

milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem 04/100); gwarancja - 

60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z 

zapisami SIWZ i warunkami umowy,  

3. STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto - 18.148.478,56 zł 

(słownie złotych: osiemnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt 

osiem 56/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., 

warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.  

W dniu 05.12.2019r.  wyłoniono wykonawcę tj. STRABAG Sp. z o.o.  05 – 800 Pruszków ul. 

Parzniewska 10 

 W ramach zadania przeprowadzono zamówienie publiczne w celu dokonania wyboru 

inspektora nadzoru Inwestorskiego . Data wszczęcia postępowania: środa 2019-11-27 

Data końca składania ofert: piątek 2019-12-06 godz. 11:00 wpłynęły następujące oferty: 

1. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA - PROJEKT; 26 - 020 

Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37; kwota brutto - 612.417,00 zł (słownie złotych: 

sześćset dwanaście tysięcy czterysta siedemnaście 00/100) ; gwarancja - nie dotyczy, 

termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami 

SIWZ i warunkami umowy; 5 kontroli tygodniowo. 

2. USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński; 06 - 500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19; 

kwota brutto - 159.285,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt pięć 00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 

31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy;  

5 kontroli tygodniowo;  

3. BAUMARK Sp. z o.o.; 07 - 202 Wyszków ul. Świętojańska 106; kwota brutto - 

344.400,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta 00/100); 

gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki 

płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, 5 kontroli tygodniowo;  

4. NBQ Spółka z o.o.; 70 - 655 Szczecin ul. Tadeusza Wendy 10C; kwota brutto - 

359.160,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy sto sześćdziesiąt 

00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., 

warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, 3 kontrole 

tygodniowo;  

5. Konsorcjum: Piotr Orzechowski Engineering; 80 - 811 Gdańsk ul. Na Stoku 41a lok. 6; 

iCIACH Sp. z o.o.; 80 - 283 Gdańsk ul. Królewskie Wzgórze 19A/3; kwota brutto - 

294.954,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 

pięćdziesiąt cztery 00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 

31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, 5 

kontroli tygodniowo;  

W dniu 11.12.2019r.  wyłoniono wykonawcę tj. USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński  

06 – 500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19.  

 

2. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343 w miejscowościach Kowalewo, 

Kowalewko, Dąbrowa – ETAP II” 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach 

Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”. Przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuację 

realizowanego już przez Powiat Mławski zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z 

siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 

mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej 

długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” Inwestycja 
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zlokalizowana jest na następujących odcinkach drogi powiatowej Nr 2343W: o od km 2+140,00 

do km 3+430,10 o od km 4+610,10 do km 5+500,00 o od km 7+700,00 do km 8+558,80 Roboty 

budowlane będą polegały na przygotowaniu terenu pod inwestycję, wykonaniu rozbiórki 

istniejących elementów drogowych, robót ziemnych, poszerzenia istniejącej jezdni, nowej 

nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, 

udrożnienia rowów przydrożnych, zjazdów, przebudowy istniejących i budowy nowych 

przepustów, wykonanie stałej organizacji ruchu, oraz budowy nowej sieci kanalizacji 

deszczowej i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej. 

Zmawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w dniu 05.05.2020 wszczął postępowanie 

udzielenie zamówienia w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień  publicznych.  

Do przeprowadzenia przetargu została powołana  Komisja przetargowa.  

Termin  na składanie i  otwarcie ofert ustalono na 21.05.2020r. ze względu na zadane przez 

wykonawców pytanie termin ten przedłużono do 25.05.2020 r.  

Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania to - 12.255.611,28 zł. 

  

Oferty, które wpłynęły:  

1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk 

Mazowiecki ul. Kolejowa 28, "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki ul. 

Kolejowa 28; kwota brutto - 10.363.921,73 zł. (słownie złotych: dziesięć milionów 

trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden 73/100); gwarancja - 60 

miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z 

zapisami SIWZ i warunkami umowy,  

2. GUTBRUK Tomasz Gutowski; 06 - 316 Krzynowłoga Mała, Kaki Mroczki 18; kwota 

brutto - 10.315.230,28 zł (słownie złotych: dziesięć milionów trzysta piętnaście tysięcy 

dwieście trzydzieści 28/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 

31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.  

3. STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto - 

8.782.966,60 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące 

dziewięćset sześćdziesiąt sześć 60/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania 

zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami 

umowy,  

4. Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski; 06 - 

450 Glinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto - 9.080.201,25 zł (słownie złotych: 

dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden 25/100); gwarancja - 60 

miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z 

zapisami SIWZ i warunkami umowy,  

W dniu 18.06.2020r.  wyłoniono wykonawcę tj. STRABAG Sp. z o.o.  05 – 800 Pruszków ul. 

Parzniewska 10. 

W ramach zadania przeprowadzono zamówienie publiczne w celu dokonania wyboru 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-07-07 

Data końca składania ofert: środa 2020-07-15 

Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania to - 120.000,00 zł. 

Oferty, które wpłynęły, dotyczące zadania Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo 

nr 2343 w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - ETAP II :  

1. USŁUGI INŻYNIERSKIE ROBOTY DROGOWE Jan Budziński; 11 - 015 Olsztynek ul. 

Zajęcza 39; kwota brutto - 55.350,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 

trzysta pięćdziesiąt 00/100), termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki 

płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, ilość kontroli na budowie - 4  
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2. BIKSBIT Sp. z o.o.; 00 - 867 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 27; kwota brutto - 

73.950,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 

00/100), termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z 

zapisami SIWZ i warunkami umowy, ilość kontroli na budowie - 5,  

3. USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński; 06 - 500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19; 

kwota brutto - 84.900,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 

00/100), termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie  

z zapisami SIWZ i warunkami umowy, ilość kontroli na budowie - 5.  

 W dniu 13.08.2020 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy BIKSBIT Sp. z o.o.,  

00 – 867 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 27. 

  

 

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Zapytał czy wjazdy poza miejscowościami były robione kostką czy destruktem?  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że zjazdy na pola poza miejscowościami były robione z destruktu a na posesję 

z kostki.    

 

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji 

Zapytał czy były jakieś duże problemy w realizacji tej inwestycji poza projektem? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że zawsze są jakieś problemy w wykonawstwie.     

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy były jakieś roboty dodatkowe? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że nie było robót dodatkowych.    

  

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.     

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia.    

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Zamknął szesnaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podziękował radnym i zaproszonym 

gościom za udział w posiedzeniu. 

  

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                            

                                                                                                          /-/ Artur Kacprzak 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

29.10.2021 r.  


