Kraków, dnia 7 maja 2018r.
Nadano dnia: 2018-06-07

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
e-PUAP
NO.0161.368.2018
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 maja 2018 r.

W związku z wpłynięciem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 maja 2018 r., Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, uprzejmie informuję.
Ad. 1.
W załączeniu przedkładam kopię umowy nr 12/ZIKiT/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
Ad. 2.
Poniższa tabela zawiera opis wykonywanych zadań w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. w ramach
w/w umowy.






















Opis wykonywanych zadań – styczeń 2018
Przygotowanie porozumienia w sprawie przejęcia obowiązków z gwarancji prze Tauron w związku z
realizacja przebudowy ul. Basztowej,
Konsultacje w sprawie dochodzenia naprawienia wad przez wykonawcę i rozliczeń w związku z
realizacją z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda
Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
Konsultacje dotyczące naliczenia kar umownych,
Opracowanie umowy dotyczącej rozbudowy ul. Benedyktyńskiej,
Konsultacje dotyczące rozliczeń,
Konsultacje dotyczące pisma do PIB Gaczorek sp. z o. o.,
Opracowywanie umowy dotyczącej rozbudowy ul. Benedyktyńskiej,
Opiniowanie umowy z M. Wasik,
Opiniowanie porozumienia w sprawie przejęcia gwarancji przez Tauron w związku z realizacja
przebudowy ul. Basztowej,
Konsultacje dotyczące umowy na rozbudowę ul. Benedyktyńskiej,
Opracowywanie umowy na prace projektowe – Zalew Nowohucki,
Opracowywanie umowy na prace projektowe – parking na Rynku Pleszewskim,
Opracowywanie umowy rozbudowę ul. Łepkowskiego,
Opiniowanie umowy na usługi szkoleniowe,
Przygotowanie umowy na rozbudowę ul. Łepkowskiego,
Konsultacje dotyczące rozliczeń w związku z realizacją z realizacją inwestycji "Przebudowa układu
torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą",
Opiniowanie wzoru umowy dotyczącego rozbudowy ul. Benedyktyńskiej,
Opiniowanie wzoru umowy dotyczącego rozbudowy ul. Łepkowskiego,
Przygotowywanie wzoru umowy dotyczącego ul. Starowiślnej,
Konsultacje dotyczące rozliczeń w związku z realizacją z realizacją inwestycji "Przebudowa układu
torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą",
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Konsultacje dotyczące aneksu do umowy nr 1287/ZIKiT/2016,
Przygotowywanie umów dotyczących ul. Starowiślnej i Al. Solidarności,
Opiniowanie umów na prace projektowe – Zalew Nowohucki i parking na Rynku Pleszowskim,
Opiniowanie umowy z A. Gocal,
Opracowywanie wzoru umowy dotyczącego miejsc postojowych ul. Rydygiera/Schweitzera,
Spotkanie w sprawie projektów współfinansowanych przez UE
konsultacje dotyczące rozliczeń w związku z realizacją inwestycji ul. Basztowej,
konsultacje w sprawie umowy dotyczącej ul. Starowiślnej,
konsultacje dotyczące aneksu do umowy 1287/ZIKiT/2016,
opiniowanie i konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Łepkowskiego,
konsultacje w sprawie umowy dotyczącej rozbudowy ul. Łepkowskiego,
opiniowanie aneksu do umowy nr 1287/ZIKiT/2016,
konsultacje dotyczące umów na prace projektowe – Zalew Nowohucki i parking na Rynku
Pleszewskim,
konsultacje dotyczące umowy na rozbudowę ul. Łepkowskiego,
konsultacje dotyczące umowy na rozbudowę ul. Starowiślnej i Al. Solidarności,
opiniowanie i konsultacje umowy dotyczącej rozbudowy ul. Łepkowskiego,
opiniowanie i konsultacje umowy dotyczącej budowy parkingu ul. Rydygiera/Schweitzera,
konsultacje dotyczące rozliczeń w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w
węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
spotkanie w sprawie projektów współfinansowanych przez UE
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konsultacje dotyczące projektu umowy na przebudowę Al. Solidarności,



konsultacje dotyczące dokumentacji powykonawczej Ronda Kocmyrzowskiego i płatności
ostatecznej w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów
Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
umowa z Benefit
konsultacje i opiniowanie wezwania do Taumer w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa
układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą",
konsultacje dotyczące umów na przebudowę ul. Starowiślnej i Al. Solidarności,
przygotowanie wzoru umowy - Budowa miejsc postojowych w rejonie SP 89, os. Piastów
konsultacje dotyczące umów na przebudowę ul. Starowiślnej i al.. Solidarności,
konsultacje dotyczące treści pełnomocnictwa Dyrektora

















konsultacje i opiniowanie wezwania do Taumer w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa
układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą",
Przygotowanie wzoru umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - miejsca postojowe ul.
Czerwińskiego;
Przygotowanie wzoru umowy na budowę miejsc postojowych w rejonie SP 89, os. Piastów
konsultacje i spotkania dotyczące dokumentacji powykonawczej Ronda Kocmyrzowskiego i
płatności ostatecznej w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w węźle
rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
opracowywanie umowy na budowę miejsc postojowych
konsultacje dotyczące dokumentacji powykonawczej Ronda Kocmyrzowskiego i płatności
ostatecznej w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów
Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
przygotowanie projektu umowy - umowa Al. Solidarności i Starowiślna
konsultacje i spotkania dotyczące dokumentacji powykonawczej Ronda Kocmyrzowskiego i
płatności ostatecznej w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w węźle
rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",,
konsultacje dotyczące płatności należności podwykonawcy ZUE w związku z realizacją inwestycji
"Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą",
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umowa w sprawie budowy przyłącza elektroenergetycznego - ul. Siarczki,
porozumienie w sprawie przejęcia gwarancji ul. Gdańska,
umowa w sprawie przebudowy oświetlenia - Łuczanowicka,
umowa na dokumentację przebudowy ul. Meiera
umowa na dokumentację miejsca postojowe na ul. Czerwińskiego ,
opinia w sprawie roszczeń podwykonawcy Taumer - firmy Geomprim w związku z realizacją
inwestycji "Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w
Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
konsultacje dot. Umowy na przebudowę oświetlenia ul. Łuczanowicka i umowy na rozbudowę ul.
Włodkowica,
konsultacje dotyczące zajęć komorniczych przeciwko Taumer w związku z realizacją inwestycji
"Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą",
opinia dot. aneksu do um. na prace projektowe, umowa Łepkowskiego,
umowa na Budowę i przebudowę oświetlenia - ul. Łuczanowicka,
opinia w sprawie najmu biura przy ul. Galicyjskiej




konsultacje i opiniowanie um. na dostawę wody i na dzierżawę miejsc postojowych,
dot. um. na przebudowę ul. Starowiślnej, um. z Most sp. z o.o.,
naliczania kar Gaczorek,
pisma do komornika Taumer w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa układu torowego w
węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
um. na budowę przyłącza elektromagnetycznego - ul. Siarczki,
umowa na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Włodkowica,



spotkanie wewnętrzne
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spotkanie i konsultacje w sprawie najmu Galicyjska ,




konsultacje w sprawie najmu Galicyjska,
konsultacje dotyczące naliczania kar umownych względem Minolta





konsultacje w sprawie najmu Galicyjska, opinia do umowy podwykonawczej MOST sp. z o.o.
uczestnictwo w spotkaniu w sprawie biur przy ul. Galicyjskiej, konsultacje dotyczące najmu
konsultacje - umowa na meble, umowa dzierżawy, umowa SIDAS, spotkanie ws. Galicyjskiej










konsultacje dotyczące wymogu przedłożenia zaświadczenia o zaległościach ,
opiniowanie i przygotowywanie umowy nr 80
spotkanie w sprawie um. Najmu Galicyjska,
konsultacje dotyczące potrącenia kar PIB Gaczorek,
opiniowanie porozumienia dotyczącego roszczeń gwarancyjnych Gdańska,
umowy 105, 108, 112,
umów dzierżawy
opiniowanie i opracowywanie umowy nr 108, 112,













spotkanie wewnętrzne,
opracowywanie umowy nr 36,
pozostawanie w gotowości
opiniowanie i opracowywanie umowy nr 99,
umowa dzierżawy z p. Łoboda,
opinia do umowy podwykonawczej MOST - Serwicki
zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą postępowania w sprawie KST-IV,
konsultacje dot. umowy na dostawę mebli;
konsultacje, opiniowanie i przygotowywanie umów 117, 19, 20, 108, 105;
opinia do umowy podwykonawczej firmy MOST - PRODIM
uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym KST-IV





konsultacje do umowy Sidas,
konsultacje dot. umowy na budowę miejsc parkingowych - Rżąka (polisa wykonawcy),
rozbudowa al. 29 Listopada,
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spotkanie wewnętrzne KST-IV,
opiniowanie umowy nr 19, 20, 36,
opracowanie i opiniowanie listu intencyjnego dot. Biur przy ul. Galicyjskiej











konsultacje dot. Inwestycji R. Kocmyrzowskie,
KST-IV,
konsultacje dotyczące umowy 32,
opiniowanie i przygotowywanie umowy nr 139
przygotowywanie i opiniowanie umowy nr 139,
analiza i opiniowanie ogłoszenia o zamówieniu KST-IV,
opiniowanie umów dzierżawy - 4 szt.,
opinia do umowy podwykonawczej MOST sp. z o.o.,
konsultacje - list intencyjny dot. Biur przy ul. Galicyjskiej
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nieruchomość przy ul. Galicyjskiej 1 - konsultacje/spotkanie,
projekt listu intencyjnego,
konsultacje dot. umów dzierżawy,
KST IV,
opracowywanie i opiniowanie umowy nr 139, 140
konsultacje wewnętrzne,
opiniowanie i opracowywanie umowy nr 145,
opiniowanie umowy nr 140,
konsultacje dot. KST IV
konsultacje dot. KST IV
opinia kara umowna Gaczorek,
opiniowanie umowy 55,
spotkanie wewnętrzne
Konsultacje dot. KST IV
konsultacje dot. KST IV,
konsultacje dotyczące Gaczorek kara umowna
konsultacje dot. KST IV
opinia w sprawie kary umownej względem Gaczorek sp. z o.o.,
konsultacje dot. KST IV,
opiniowanie umowy dzierżawy miejsc postojowych
konsultacje dot. KST IV
opracowywanie i opiniowanie umowy 160, 163, konsultacje dot. KST IV
konsultacje dot. KST IV, pozostawanie w gotowości
pozostawanie w gotowości



uczestnictwo w naradzie dotyczącej al. 29 Listopada, spotkanie ws. RODO



konsultacje dot. KST IV

Jednocześnie informuję, iż przedmiotem umowy 12/ZIKiT/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. jest bieżąca
obsługa prawna Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Zgodnie z treścią zawartej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania
usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz Zleceniodawcy, polegającego na świadczeniu kompleksowej bieżącej
obsługi prawnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Z up. DYREKTORA ZIKiT
Michał Gołębiowski
Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru
Otrzymują:
1 x Adresat wraz z załącznikiem
1 x aa NO
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