
U C H W A Ł A  NR XL/483/2013 
 

R a d y  M i a s ta  G n i e z n a 
 

z dnia 18 grudnia 2013r. 
 

 
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz 

ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Gniezna 

uchwala co następuje:  

 

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta Gniezna w wysokości 33.210,00 zł brutto, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, przeznaczonych na realizację zadania 

„Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Kawiary w Gnieźnie, na odcinku od ul. 

Słonecznej do ul. Cechowej”. 

Dz. 600 - Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, § 6050 Wydatki 

inwestycyjne. 

 

§ 2. Nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty określonej w § 1 ustala się na dzień  

30 czerwca 2014r. 

 

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

 

 

§ 4.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 
 
W dniu 24.07.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania pn.: „Dokumentacja 

techniczna na przebudowę ul. Kawiary w Gnieźnie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Cechowej”.  Do dnia 

terminu składania ofert tj. 02.08.2013r. wpłynęły 3 oferty. Z uwagi na błędy i braki w ofertach, wezwano 

wykonawców do ich usunięcia. Dnia 16.08.2013r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi, 

że oferta z najniższą ceną niepodlegająca odrzuceniu przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W dniu 21.08.2013r. ogłoszono drugi raz przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania pn.: 

„Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Kawiary w Gnieźnie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. 

Cechowej”.  Do dnia terminu składania ofert tj. 30.08.2013r. wpłynęło 7 ofert. Z uwagi na błędy i braki w 

ofertach, wezwano wykonawców do ich usunięcia. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 13.09.2013r. 

Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta została w dniu 20 września 2013r. z Biurem Projektów i 

Realizacji Inwestycji PROSYSTEM z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 30/75. Zgodnie z umową 

Wykonawca zobowiązał się prace wykonać w terminie: 

- I etap (§ 1 pkt. 3.1.1. umowy) do 29 listopada 2013r. 

- II etap (§ 1 pkt. 3.1.2. umowy) do 30 grudnia 2013r. 

- III etap (§ 1 pkt. 3.1.3. umowy) do 16 grudnia 2013r. 

Zamawiający zgodnie z programem funkcjonalno użytkowych załącznikiem nr 8 do siwz i umowy, wymagał 

m. in. zaprojektowanie odwodnienia ulicy Kawiary poprzez budowę kanalizacji deszczowej i wykonania 

otwartego zbiornika ziemnego na wody opadowe na dz. nr 1/10, 2/4, ark. 92, dz. nr 2/2 ark. 90, wykonanie 

aktualizacji mapy zasadniczej, wykonanie koncepcji planu zagospodarowania terenu wg obowiązujących 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podczas realizacji prac projektowych, po wykonaniu pomiarów geodezyjnych i badań geotechnicznych 

okazało się, że brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód deszczowych i pobudowania 

otwartych zbiorników retencyjnych na terenach wyznaczonych przez Zamawiającego. Ze względu na 

ukształtowanie terenu (na podstawie aktualnych pomiarów geodezyjnych) pojawiły się problemy z 

odwodnieniem ulicy Kawiary. Sposób odwodnienia musi być inny, niż to było zapisane w SIWZP. Wymaga to 

dodatkowych szczegółowych analiz. W trakcie wykonania koncepcji projektowej wykonawca stwierdził, że 

otrzymany MPZP posiada nieścisłości. W części opisowej i graficznej określone są planowane szerokości pasa 

drogowego ul. Kawiary, natomiast, po naniesieniu części graficznej MPZP na aktualną mapę w skali 1:500, 

w/w planowane szerokości nie pokrywają się z granicami działek. Różnice dochodzą do ok. 3 metrów. 

Szerokość pasa drogowego jest za mała w stosunku do opisanego w MPZP. Podczas wykonywania aktualizacji 

mapy do celów projektowania, w trakcie pomiarów geodezyjnych okazało się, że brak jest w terenie 

elementów istniejącego odwodnienia, które można by pomierzyć i zaktualizować. Brak też materiałów 

źródłowych w Ośrodku Geodezyjnym, jak również brak jest w zasobie UM projektów wykonawczych oraz 

inwentaryzacji powykonawczej istniejących kanalizacji, przepustów, wylotów itp. W /w przyczyny nie 



pozwalają na przyjęcie właściwych założeń do projektowania. Sytuacji ww. opisanej nie można było wcześniej 

przewidzieć, i są to zdarzenia niezależne od Wykonawcy. 

W dniu 19.11.2013r. do tut. urzędu wpłynął wniosek wykonawcy zadania o zmianę terminów, podyktowany 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, które wynikły podczas realizacji prac projektowych, a których nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

Zgodnie z zawartą umową oraz siwz Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a których nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 

Uwzględniając opisaną sytuację która nastąpiła w trakcie realizacji prac projektowych, niemożliwe jest 

wykonanie prac projektowych do końca 2013r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


