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BR.0003.231.2019 Gliwice, 10.09.2019. 

nr kor.  UM.736656.2019/LM  
  

 Radna Rady Miasta Gliwice 
Przewodnicząca Rady Osiedla 

Łabędy 
KRYSTYNA SOWA 

 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.231.2019 
Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.718745.2019 stan 
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja 

 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 30.08.2019r informuję,  
że zadanie pod nazwą: "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. 
Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz  
z zagospodarowaniem terenu" jest w trakcie realizacji robót 
budowlanych. Umowa z Wykonawcą  firmą TORAKOL Rajmund Zalewski 
Koszczały 9, 88-219 Dobre zawarta została w dniu 05.06.2019r  
z terminem realizacji do 5 miesięcy od podpisania umowy. Do chwili 
obecnej wykonane zostały roboty ziemne związane z przebudową 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, budową części drenażu 
pod boiskiem, wzdłuż bieżni prostej i bieżni do skoku w dal oraz 
podbudowa z kruszywa pod bieżnie. 

 W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność wykonania robót 
dodatkowych w zakresie: 

- wycinki 3 szt. drzew i nasadzenia zastępcze, z uwagi na brak 
możliwości przesadzenia drzew, 

- wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy parkingiem a 
bieżnią, zabudowa dodatkowych 5 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci  
i 1 stojaka na rowery, w związku z wnioskiem Dyrektora ZSO nr 2. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność rezygnacji  
i wyłączenia z umowy podstawowej następującego zakresu robót: 

- wykonanie przesadzenia 3 szt. drzew, 

- ułożenie trawy z rolki pomiędzy parkingiem a bieżnią, 

- wykonanie schodów terenowych, umocowanie skarpy z uwagi 
na wykonanie robót przez placówkę  w 2018r podczas prac związanych 
z budową placu zabaw, 

- demontaż komory kanalizacji oraz wykonanie studni na 
kanalizacji deszczowej – po wykonaniu wykopów okazało się, że komora 
nie istnieje a istniejąca studnia jest w dobrym stanie technicznym. 

Zgodnie z bilansem kosztów uwzględniającym roboty dodatkowe 
i roboty do wyłączenie z umowy, koszt robót zadania wzrośnie  
o 1 100,78 zł brutto. 



 

Ponadto Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu 
umowy do dnia 30.04.2020r w związku z oczekiwaniem na decyzję 
Urzędu Marszałkowskiego o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących 
z robotami, co powoduje brak realizacji części robót i opóźnienia  
a w konsekwencji uniemożliwia realizację innych zakresów prac, co do 
których wymagane jest zachowanie odpowiednich warunków 
atmosferycznych: np. położenie trawy z rolki, czy nawierzchni 
poliuretanowej. W dniu 14.08.2019r odbyła się wizja na obiekcie 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i spisany został protokół 
potwierdzający zasadność wycinki drzew. Miasto jest w trakcie 
oczekiwania na decyzje o pozwoleniu na wycinkę drzew i wykonanie 
nasadzeń zastępczych. Z uwagi na brak możliwości wycinki 
przedmiotowych drzew do czasu uzyskania decyzji z Urzędu 
Marszałkowskiego i jej uprawomocnienia oraz konieczność wykonania 
robót związanych z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej oraz trawy  
z rolki w warunkach atmosferycznych zapewniających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną wniosek Wykonawcy  
o przedłużenie terminu umowy do dnia 30.04.2019r jest zasadny. 

Z poważaniem 

(-) Mariusz Śpiewok 
Zastępca Prezydenta Miasta 

(podpisano elektronicznie) 
 
Otrzymuje: 
- adresat 
- BR – do wiadomości 
- IR kopia a/a 
 


