Koło, dnia 24.08.2020 r.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU ORAZ REFERATU DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (za okres lipiec – sierpień)

1) W ramach postępowania pod nazwą „Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w
budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 27” wyłoniono wykonawcę
Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Krzyżanowski Poddębno 3 62-620 Babiak i zawarto
umowę o wartości 97.798,20 zł;
2) W ramach postępowania pod nazwą „Remonty dachów na budynkach szkolnych” które było
podzielone na pięć zadań:
a) zadanie 1: „Remont pokrycia dachu na budynku internatu ZSRCKU w Kościelcu oraz
udrożnienie przewodów wentylacyjnych w budynku szkoły”
b) zadanie 2: „Remont pokrycia dachu nad aulą budynku LO w Kole oraz wymiana
świetlików dachowych nad aulą i biblioteką”
c) zadanie 3: „Remont pokrycia dachów na budynkach ZOEW w Kole tj. Bursy Szkolnej
oraz SOSW”
d) zadanie 4: „Zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie dachu wodoszczelną, wysoce
elastyczną, trwała, spoinową membraną dachu sali gimnastycznej i łącznika budynku
ZSEA w Kole”
e) zadanie 5: „Remont pokrycia dachów na budynkach szkolnych ZST oraz remont
pokrycia dachu na budynku warsztatów szkolnych ZST”
Wyłoniono wykonawców na trzy zadania, z których umowy podpisano na dwa („Remont
pokrycia dachów na budynkach ZOEW w Kole tj. Bursy Szkolnej oraz SOSW” - 129.731,96 zł
brutto; „Remont pokrycia dachów na budynkach szkolnych ZST oraz remont pokrycia dachu na
budynku warsztatów szkolnych ZST” - 94.972,46 zł brutto). Na jedno z zadań wykonawca
odmówił podpisania umowy („Zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie dachu
wodoszczelną, wysoce elastyczną, trwała, spoinową membraną dachu sali gimnastycznej i
łącznika budynku ZSEA w Kole”).
Na zadania, w ramach których nie wyłoniono wykonawcy postępowanie przetargowe będzie
powtórzone.
3) Przeprowadzono postępowanie przetargowe pod nazwą „Zakup komputerów,

oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Kole”. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożone oferty podlegały
odrzuceniu bądź wykluczeniu.
Postępowanie zostało powtórzone. Złożono trzy oferty. Wykonawca został wyłoniony.
Na dzień 24 sierpnia trwa okres na ewentualne odwołania.

Ponadto:
1. Na bieżąco prowadzony jest rejestr umów oraz opis i rejestr faktur zgodnie z zamówieniami
publicznymi.
2. Na bieżąco gromadzone są informacje o programach i funduszach europejskich dostępnych dla
Powiatu Kolskiego.
3. W ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, trwa wyjaśnianie zapytań Urzędu Marszałkowskiego do wniosku
o płatność.
4.W ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020 trwa kompletowanie dokumentów do wniosku o płatność
końcową.
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