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DRM.0003.28.2019

Pan Marian Błaszczyński
Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Dotyczy: Pytania Pana Radnego Piotra Gajdy.

W nawiązaniu do pytania Pana Radnego, złożonego w dniu
18 marca br, przedkładam w załączeniu następujące wyjaśnienia

WICEPREZYDENT MIASTA

ADAM KARZE WNIK

Odpowiedź na wniosek/ pytanie radnego
Pytanie z dnia 18.03.2019 roku
Zgłoszone przez: Piotra GAJDE
Tytuł pytania : Rondo Dmowskiego/AK/Górnej/Żelaznej

Treść pytania (w załączeniu)
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Pana Piotra Gajdy w sprawie przebiegu prac
podczas przebudowy skrzyżowania Biuro Inwestycji i Remontów informuje, że
do dnia 18 marca br wykonano: nowy przebieg kanalizacji sanitarnej, do której
obecnie podłączani są odbiorcy, fragment kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.
Żelaznej oraz fragment wodociągu. Wykonawca usunął przeznaczone do
wycinki drzewa i krzewy oraz wykonał utwardzenia w pasie zielonym, w celu
wdrożenia kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu. Ułożono wg
nowych tras kable energetyczne i rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego.
Na koniec lutego br zafakturowano do zapłaty kwotę 460.078,01 zł.
W sprawie roszczenia spowodowanego błę dem projektanta sieci wodkan, w dniu 15 lutego 2019r, wystąpiono do ubezpieczyciela firmy STU Ergo
Hestia SA z wnioskiem o zapłatę równowartości poniesionej szkody w
wysokości ok 77 tys zł. W dniu 18 lutego 2019r wniosek został zarejestrowany
pod nr GL50/4600/19. Z uwagi na pismo Generalnego Wykonawcy o wycofanie
roszczenia zapłaty w/w kwoty, Miasto wycofało w dniu 26 lutego 2019r swój
wniosek złożony wcześniej do ubezpieczyciela. Roboty naprawcze zostały
wykonane bez dodatkowej odpłatności z tego tytułu.
W odpowiedzi na kolejny punkt wniosku, w sprawie odpowiedzialności
za błędy projektowe Biuro Inwestycji i Remontów informuje, że błąd popełnił
autor projektu branży sanitarnej Pan
i jego asystent — Pan
. Kierownikiem budowy jest Pan
z firmy
Erbedim a kierownikiem robót sanitarnych Pan
z firmy Prospol.
Jak na każdej budowie, podczas głę bokich wykopów, napotkano na
niezainwentaryzowane sieci energetyczne, do których żaden gestor się nie
przyznał oraz sieci gazowe leżące w innej lokalizacji niż zaznaczona na mapie
dc projektowych. Podczas narady koordynacyjnej z Wykonawcą robót i

projektantem omówiono kwestie błę dów projektowych i sposoby
przeciwdziałania takim sytuacjom. Szczególną uwagę zwrócono na
odpowiedzialność geodetów, których zadaniem winno

być dokładne

wykonanie mapy z weryfikacją danych historycznych a następnie, podczas
wytyczania sieci ponowne sprawdzenie rzędnych wysokościowych.

podpis osoby sporządzającej odpowiedź
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