
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 3 września 2021 r. 

w sprawie powołania upoważnionych przedstawicieli PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi 
do prac komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zarządzanie 

i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania 
bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową 

przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A  w km 
18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” 

Na podstawie § 3 ust. 1 lit. g umowy zawartej w dniu 7 czerwca 2019 r. pomiędzy PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. a Gminą Andrespol, w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego 
z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu 
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 
25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami – etap III” oraz art. 53 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; z 2020 r. poz. 288) Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje: 

§ 1. Do prac stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych powołanej 
Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Andrespol z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej i określenia regulaminu jej pracy, które zostało zmienione zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy 
Andrespol z dnia 23 czerwca 2021 r., Wójt Gminy Andrespol, w celu zapewnienia udziału upoważnionych 
przedstawicieli PKP PLK S.A. Region Centralny Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy 
Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu 
kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach 
projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” - powołuje 
upoważnionych przedstawicieli PKP PLK S.A. Region Centralny Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie: 

1) Pana Kamila Sabaka - Kierownika Kontraktu 

2) Pana Krystiana Stąpora - Asystenta Kierownika Kontraktu. 

§ 2. Przedstawiciele PKP PLK S.A., o których mowa w §1 będą pełnili funkcję członków komisji 
przetargowej na podstawie i w ramach zawartej w dniu 7 czerwca 2019 r. pomiędzy PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. a Gminą Andrespol, umowy w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego 
z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu 
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 
25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami – etap III”. 

§ 3. Niniejsze zarządzenie przekazuje się również PKP PLK S.A. Region Centralny Centrum Realizacji 
Inwestycji w Warszawie. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia udzielenia zamówienia 
publicznego. 

 

   

z up. Wójta Gminy Andrespol 
Zastępca Wójta Gminy 

Andrespol 
 
 

Agnieszka Janik 
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