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Protokół nr 85/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 23 czerwca w godz. od 1200 do 1630 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian.  
 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia protestu wniesionego 
przez Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST – BUDOWA,  
|do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające  
na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno- biurowe (druk nr 1/85). 

 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz 

Radca Prawny Starostwa Powiatowego – Marian Ludkiewicz. 
 
 W związku z wpłynięciem przystąpienia do postępowania 
protestacyjnego po stronie zamawiającego złożonego przez ROW -  
BUD Rober Rybka Zarząd postanowił ponownie rozpatrzyć protest 
wniesiony przez Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST – BUDOWA, 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające  
na  przebudowie  i zmianie sposobu użytkowania części budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno – 
biurowe. Po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego Zarząd 
jednogłośnie postanowił zmienić swoją decyzję podjętą na posiedzeniu 
w dniu 18 czerwca b.r. w przedmiotowej sprawie i odrzucić protest 
Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST – BUDOWA ze względu na to, 
że wpłynął on po terminie ustawowym, ale mimo to Zarząd postanowił 
unieważnić  postępowanie przetargowe w tym zakresie ze względu na 
naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 
 
2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


