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W odpowiedzi na interpelacjq zdnia 4.09.2019 r. informujq,2e budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicy Nowe Miasto realizowana byla w zakresie zadania pn.,,Przebudowa kanalizacjiog6lnosplawnej

w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrodc6w Pokoju w Kolbuszowej na

system kanalizacji rozdzielczej" realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-

Sciekowej aglomeracji Kolbuszowa" z dzialania 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach

P rog ra m u O pe ra cyj nego I nf ra st ru ktu ra i Srodowisko na lata 201,4-2020.

W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na w/w zadanie zostal zalo2ony termin

realizacji zadania na 31.01.2019 r.

Na etapie realizacji rob6t polegajqcej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowe Miasto

Wykonawca rob6t odkryl niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, kt6re wymagalo przebudowy.

Zamawiajqcy podjql decyzjq o konieczno6ci przebudowy infrastruktury podziemnej tak aby po

wykonaniu odtworzed pasa drogowego ul. Nowe Miasto nie byto konieczno6ci wycinania nowego

asfaltu w celu wymiany sieci bqdqcej w zlym stanie technicznym istanowiqcej zagro2enie dla

nawierzchni asfaltowej. Jednocze6nie na etapie realizacji rob6t polegajqcych na budowie kanalizacji

sanitarnej podczas odbioru skrzy2owarl nowobudowanej kanalizacji z istniejqcymi gazociqgami

przedstawiciel Gazowni Kolbuszowa stwierdzil zty stan techniczny istniejqcej sieci gazowej.

W zwiqzku z powy2szym zostaty podjqte dziatania formalne majqce na celu mo2liwoii

przebudowy wczeSniej niezinwentaryzowanej sieci oraz istniejqcej sieci gazowej w obrqbie pasa

drogowego ulicy Nowe Miasto. Majqc powy2sze na uwadze Wykonawca rob6t na wniosek

Zamawiajqcego zaniechat Wykonywania rob6t odtworzeniowych do czasu przebudowy infrastruktury

podziemnej. Wykonaf tylko utwardzenie aby zapewnii przejezdnoSi drogi. Rozszerzony zakres rob6t

do wykonania tj. przebudowa gazociqgu, przebudowa niezinwentaryzowanej infrastruktury

technicznej spowodowat konieczno6i odtworzenia nawierzchni wraz z konstrukcjq podbudowy na

catej powierzchni pasa drogowego ulicy Nowe Miasto, tj. nawierzchni asfaltowej, chodnik6w i zjazd6w.

Wobec powy2szego Gmina Kolbuszowa aneksowata termin wykonania rob6t budowlanych do

31.08.2019r. Zgodnie z umowE po tym terminie bqdq naliczone kary za nieterminowe wykonanie
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