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Dotyczy: Interpelacji

z

dnia 03.01.2019

r. w

sprawie remontu Szkoty podstawowej

przy ul. Chabrowej.

Nr

16

W odpowiedzi na interpelacjg informujg, ze po rozpoczqciu roku szkolnego we wrzesniu
2018 roku 6-krotnie osobi6cie odwiedzalem szkolq, by nabie2qco weryfikowa6 stan zaawansowania
prac i reagowai na pojawiajqce siq problemy. opr6cz moich wizyt postqp prac
weryfikowala r6wniez

na miejscu Naczelnik Wydzialu Budynk6w Pani Beata Brzostowska oraz Naczelnik

Wydziatu

Edukacji Pani Krystyna Przyborowska, a takze pracownicy wiw wydzialow. pragng pana zapewnic,
2e znane sq nam problemy zglaszane przez rodzicow, weryfikujemy zgloszenia i na biezqco

rozwiqzujemy problemy

z

mySlq

o

bezpieczehstwie uczni6w. To wlaSnie dzigki przyjgtym
rozwiqzaniom pomimo wystqpujqcych problem6w wszystkie dzialaniaszkoty sq realizowane
zgodnie
z prawem oSwiatowym. Dodatkowo informujg, ze w dniu rozpoczgcia roku szkolnego osobiscie
spotkalem siq ze spolecznoSciq szkolnq, by wnioskowa6, o wyrozumialoSc wzglqdem powstalych
trudnoSci wynikajqcych z ogromnego zakresu przeprowadzanego remontu. Od poczqtku
weryfikowaliSmy r6wniez opcjg skorzystania z budynkow innych plac6wek, ale tego
rodzaju
rozwiqzania zawsze nale2y wprowadzai jako ostatecznoSc. Taka sytuacja nastqpila dopiero
w minionych dniach, gdy - z uwagi na blgdne zabezpieczenie miejsca
wacy przez wykonawcq
spowodowano zalanie wiqkszo5ci sal lekcyjnych w szkole. Wyrazam jednak nadziejg na
szybkie
wyeliminowanie problemu, co pozwoliloby uczniom i kadrze pedagogicznej mozliwie jak
najszybciej
powr6ci6 do budynku przy ul. Chabrowej.
W odpowiedzi na zadane przez Pana szczeg6lowe pytania informujg co nastgpule:
Ad.1 Zgodnie zzawarla umowQ Wykonawca zobowiqzal siq wykonac caly przedmiot
umowy
do dnia 20.i1.2018 r.

Ad'2 Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac objgtych przedmiotem umowy
dla szkoty Podstawowej Nr'16 wynosi4 01g 889,77 zr brutto.

Ad.3

Nadz6r inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi prowadzi firma
zewngtrzna na podstawie umowy zawartej w oparciu o zm6wienie publiczne
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nadzor inwestorski
w ramach
powierzonych obowiqzk6w wzywal Wykonawcq do zwiqkszenia tempa robot,
prawidlowego prowadzenia rob6t, w tym zabezpieczenia przed dzialaniem
warunkow

atmosferycznych, jed nocze6nie przeprowadzajqc system atyczne kontrole na budowie.

z zapisami umownymi w przypadku wystqpienia jakichkolwiek uszkodzeh
wyniku prowadzonych rob6t budowlanych przez Wykonawcq, Wykonawca

Ad.4 Zgodnie

w

zobowiqzany jest do ich naprawy na wlasny koszt. Gmina Miasta Gdyni nie ponosi
z tego tytulu zadnych dodatkowych kosztow.
Ad.5 Wykonawcy zostaly naliczone kary umowne w wysoko5ci 655 393,04 zl brutto.

Ad.6 Na spotkaniu z Rodzicami dzieci uczqszczajqcych do Szkoly Podstawowej Nr 16
w dniu 09.01.2019 r. Wykonawca zadeklarowal termin zakohczenia rob6t
budowlanych do dnia 31.01.2019 r. Decyla o dowoZeniu uczni6w do innych
budynk6w moze by6 podjgta jedynie w przypadku braku mozliwoSci organizacji
bezpiecznych i wla5ciwych warunkow nauki dla uczni6w w budynk6w wlaSciwym, a to
nastqpilo dopiero w dniu 7 stycznia, niezw{ocznie po zgloszeniu przez dyrektora
szkoly konieczno6ci wylqczenia z uZytkowania siedmiu sal lekcyjnych na skutek
kolejnego zalania.
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