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IT.7013.1.2020.EP       Świebodzice, 08.11.2021 r. 

 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach 

      ul. Rynek 1 

      58-160 Świebodzice 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie radnych Klubu Wspólne Świebodzice - pismo nr BR.0003.52.2021 

z dnia 26.10.20201 r. 

 

 

 Odpowiadając na zapytanie radnych  w sprawie realizacji umów o roboty budowlane dla 

obiektów nr 1, nr 7 i nr 11 w ramach zadania pn. :  „Rozwój funkcji  zdrowotnych  i  rekreacyjnych   

w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców” informuję, że: 

1. Gmina nie obciążyła wykonawców karami umownymi  ponieważ terminy wykonania robót 

budowlanych uległy zmianie w podpisanych aneksach.  
2. Umowy o roboty budowlane na ww. obiektów zostały aneksowane w zakresie ustalenia nowego 

terminu zakończenia robót budowlanych. 

a) Treść aneksu do umowy na realizację obiektu nr 1 (Staw Warszawianka) dotyczy zmiany 

terminu wykonania umowy z 30 czerwca 2021 r. na dzień 30 listopada 2021 r. Uzasadnieniem 

do zmiany terminu jest: konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania a nie objętych zamówieniem podstawowym (m.in. obniżenie 

zwierciadła wody w stawie, podniesienie poziomu terenu wyspy) oraz zmiany w projekcie 

budowlanym  (m.in. zmieniona  lokalizacja kompleksu budynków, zmiany trasy instalacji 

doziemnej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej). 
b) Treść aneksu do umowy na realizację obiektu nr 7 (Park Osiedlowy) dotyczy zmiany terminu 

wykonania umowy z 30 kwietnia 2021 r. na dzień 31 maja 2021 r.  Uzasadnieniem do zmiany 

terminu są zmiany w  projekcie budowlanym  (zmiana lokalizacji ogrodów deszczowych oraz 

placu zabaw i siłowni zewnętrznej).  
c) Treść aneksu do umowy na realizację obiektu nr 11 (Park Jeleniogórska) dotyczy zmiany 

terminu wykonania umowy z 30 kwietnia 2021 r. na dzień 30 czerwca 2021 r.  Uzasadnieniem 

do zmiany terminu są zmiany w  projekcie budowlanym  (zmiana trasy niektórych ścieżek  

z uwagi na system korzeniowy istniejących drzew) oraz konieczność wykonania robót 

budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania a nie objętych zamówieniem 

podstawowym (m.in. przeprowadzenie analizy dendrologicznej istniejącego drzewostanu, 

uzyskanie zgody na wycinkę drzew, likwidacja podmurówki pod nieistniejące ogrodzenie, 

będącej w złym stanie technicznym, dodatkowe nasadzenia na skarpie od ulicy Jasnej).  
 
 Wszystkie wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez zespół inspektorów nadzoru. 

Były to zmiany konieczne do wprowadzenia lub uzupełnienia w celu zachowania bezpieczeństwa życia, 

zdrowia i mienia a także funkcjonalnego polepszenia przedmiotowych obiektów. 
 
Otrzymują: 

1. Adresat,  

2. IT aa 

Przygotowała: 

Ewa Podemska 


