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Mosina, dnia 15 lipca 2013 r.
IK.0003.72.2013

Pan
Jan Maei1iak
Ra y Rady Miejskiej w Mosinie

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1 lipca 2013 r. (przekazany pismem nr
BR.0003.636.2013 w dniu 2 lipca br.), dotyczący inwestycji pn. przebudowa ulicy Promowej
w m. Czapury; etap I — chodnik po stronie zachodniej na odc. od krn 0+232,52 do krn
0+473,43, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Gmina Mosina w 2010 roku wybrała wykonawcę projektu budowy chodnika w trybie
przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonej procedury Gmina zawarła umowę z
Panem Pawłem Jędraś, przedsiębiorcą działającym pod firmą Agencja Budowlana KALDO z
siedzibą w Lesznie. Zatwierdzony projekt budowlany przewiduje budowę ok. 470 mb
jednostronnego chodnika o szer. 1,5 m.
2. W 2012 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie pierwszego
etapu budowy chodnika w ciągu ul. Promowej, zawarto umowę z Panem Markiem Dachterą,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
z siedzibą w Puszczykowie na kwotę brutto 57 316,40 zł.
Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 21.08 2012 r. a zakończono 08.10.2012. Powyższe
zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem i odebrane w dniu 15 października 2012 r.
(kopia protokołu odbioru robót w załączeniu).
3. Ostatnie obfite opady deszczu spowodowały, że woda z jezdni ul. Promowej, w najniższym
jej miejscu, zaczęła przelewać się przez chodnik i wlewać na posesje prywatne. Utwardzenie
ok. 300 m2 drogi (chodnika) wpłynęło negatywnie na spływ wód opadowych i pogłębiło
problem, który zawsze istniał. W celu ochrony prywatnych posesji przed zalewaniem
zadecydowano o podniesieniu fragmentu chodnika. W zamiarze Gminy było uniknięcie
roszczeń o odszkodowanie.
4. W imieniu gwaranta ZRD M. Dachtera, rozumiejącego w pełni powstały dla Gminy
problem, roboty wykonała inna firma. Gmina Mosina nie poniosła z tego tytułu jakichkolwiek
kosztów.
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Po zaznajomieniu się na miejscu z dokumentacją oraz stanie wykonania robót, stwierdza się co

następuje:
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3. Pod względem technicznym roboty zostały wykonane_należycie— ustrkamLnaniesionymi na
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4. Zakres robót jest zgodny — niezgodny z przedłożoną książką obmiarów — kosztorysem

wykonawczym — rachunkiem ostatecznym — stwierdzone różnice zostały na tym dokumencie

naniesione przez Komisję.
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Przekroczenie terminu umownego nastąpiło:

6. Roboty należy uznać za odebrane i przekazane do użytku.

7. Od chwili odbioru bieżące konserwacje należą do użytkownika.

8. Inne ustalenia Komisji

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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