
Protokół Nr 102/09 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku 

w dniu 14 stycznia 2009r.  

 

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 

niniejszego protokółu. 

II. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Pułtuski – Witold Saracyn  

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 

 

1. Decyzja w sprawie uniewaŜnienia przetargu na dostawę oleju opałowego 

do kotłowni w budowanym  szpitala w Pułtusku. 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej – p. M. Permanicka poinformowała, Ŝe w 

postępowaniu przetargowym na zakup oleju opałowego do kotłowni w 

budowanym szpitalu w Pułtusku wpłynęły dwie oferty, które nie były zgodne z 

warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oferta nr 1  

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11 A 07 – 200 

WYSZKÓW 

Podstawa prawna odrzucenia oferty art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Treść złoŜonej oferty  nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, poniewaŜ Wykonawca w pkt 3 oferty zaproponował termin dostawy 

“w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zamówienia na koszt własny”.   

 Zgodnie z rozdziale VIII ust. 3 lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia Zamawiajacy Ŝądał by Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia spełniał dodatkowe wymagania m.in.: 

“ Dostawa w ciągu 12 godzin od chwili zamówienia złoŜonego w formie pisemnej 

(przy kaŜdej dostawie wymagany jest atest jakości)”. 

Oferta nr 2  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “śAR” Arkadiusz Saczewski ul. 

Sokołowska 159 – 165  08 – 110 Siedlce 



Podstawa prawna odrzucenia oferty art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

poniewaŜ: 

– Wykonawca w pkt 3 oferty zaproponował termin dostawy: 

“w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zamówienia na koszt własny”. 

 Zgodnie z rozdziale VIII ust. 3 lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia Zamawiajacy Ŝądał by Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia spełniał dodatkowe wymagania m.in.: 

“Dostawa w ciągu 12 godzin od chwili zamówienia złoŜonego w formie pisemnej 

(przy kaŜdej dostawie wymagany jest atest jakości)”. 

– Wykonawca w pkt 4 oferty zaproponował następujące terminy płatności: 

“Oferujemy termin płatności faktur dla dostaw do kotłowni budowanego szpitala w Pułtusku w 

terminie 14 dni  od daty wystawienia faktury, a w przypadku nie przekazania środków w tym 

terminie z budŜetu województwa, płatność faktur w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

środków” 

Zgodnie z rozdziale VIII ust. 3 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiajacy Ŝądał by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał 

dodatkowe wymagania m.in.: 

“Termin płatności dla dostawa do kotłowni budowanego szpitala w Pułtusku - 

wymagany minimum 30 dni od daty wystawienia faktury przez dostawcę, a w 

przypadku nie przekazania środków w tym terminie z budŜetu województwa, 

płatność faktur w terminie 10 dni od dnia otrzymania środków.”  

W związku z powyŜszym Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o 

uniewaŜnienia postępowania przetargowego.  

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Komisji Przetargowej.   

2. Decyzja dot. dostarczenia oleju opałowego do kotłowni budowanego 

szpitala w Pułtusku. 

Wicestarosta poinformował, Ŝe Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych w Ciechanowie złoŜyło wniosek aby do czasu rozstrzygnięcia 



nowego przetargu,  dostarczyć do kotłowni budowanego szpitala w Pułtusku 

15.000 litrów oleju opałowego. 

 Wicestarosta zaproponował aby wskazaną ilość oleju opałowego poŜyczyć z 

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.  

Zarząd Powiatu akceptował propozycję Wicestarosty. W powyŜszej sprawie spisano  

stosowne porozumienie, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. .   

3. Pismo Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego dot. przekazania 

informacji nt. środków finansowych jakie powiat pułtuski mógłby 

przekazać SP ZOZ w Pułtusku  

Wicestarosta Pułtuski poinformował, Ŝe Mazowieckie Centrum Zdrowia 

Publicznego działając w ramach „Porozumienia pomiędzy Wojewodą 

Mazowieckim a dyrektorem Mazowieckiego  Centrum Zdrowia Publicznego” oraz 

w związku z pismem Ministra Zdrowia , zwróciło się z prośbą o przekazanie 

danych nt.  wartości  środków finansowych jakie mógłby przekazać zakładowi jego 

organ załoŜycielski, nie powodując przekroczenia wskaźników, o których mowa w 

art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.  

Wicestarosta poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu nie moŜe podjąć zobowiązania  o 

wysokości środków finansowych jakie mógłby przekazać SP ZOZ w Pułtusku. 

Podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie naleŜy do Rady Powiatu jako organu 

załoŜycielskiego. Zatem w świetle obowiązujących przepisów wszelkie sprawy 

zobowiązań w tym zakresie naleŜą do Rady Powiatu.  

Wicestarosta zwrócił się do Skarbnika Powiatu o przedstawienie sytuacji finansowej 

budŜetu powiatu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, Ŝe powiat pułtuski posiada zaciągnięte 

zobowiązania na 2009r.: 

- wynikające z art. 169 cyt. ustawy w kwocie 1.652.512zł, co stanowi 3,27% 

dochodów powiatu  

- wynikające z art. 170 cyt. ustawy w kwocie  15.615.028zł, co stanowi 29,34% 

dochodów powiatu. 



Poza tym wymienione zobowiązania nie są ostateczne na rok bieŜący, poniewaŜ 

zostały złoŜone wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego i w przypadku 

pozytywnej oceny i przystąpienia do realizacji zadań zajdzie konieczność 

zaciągnięcia kolejnych zobowiązań, które znacznie podwyŜszą ww. wskaźniki. 

Ponadto powiat prowadzi budowę szpitala w Pułtusku. Działania w tym zakresie 

nakierowane są na oddanie inwestycji do uŜytku w roku bieŜącym. W przypadku nie 

pozyskania środków z zewnątrz powiat pułtuski będzie zmuszony zaciągnąć kredyt 

na jej zakończenie. Nie bez znaczenia są równieŜ propozycje zmian dot. ustalenia 

wskaźnika zadłuŜenia wynikające z projektu ustawy o finansach publicznych, który 

jest w tej chwili przedmiotem prac Sejmu. W przypadku wejścia w Ŝycie ustawy , 

powiat pułtuski wg indywidualnej formuły liczenia zadłuŜenia wynikającego z 

projektu ustawy, przy obecnym zadłuŜeniu znajdzie się w maksymalnym pułapie, 

co oznacza, Ŝe nie będzie mógł zaciągnąć nowych, kolejnym kredytów poŜyczek 

czy teŜ emitować obligacji komunalnych.  

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd Powiatu  przyjął ww. informacji.  

Zarząd przyjął informację. Informacja zostanie przekazana do Mazowieckiego 

Centrum Zdrowia Publicznego oraz do SP ZOZ w Pułtusku.   

3. Wolne wnioski.  

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.00. 

Protokółowała:  

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

1. Andrzej Dolecki ................................................ 

2. Witold Saracyn ..................................................... 

3. Wiesław Cienkowski ............................................ 

4. Izabela Sosnowicz – Ptak .................................... 

5. Zbigniew Szczepanik ........................................... 


