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Biuro Rady Miasta
ul. Grze orza Pirarnowicz

Dotyczy: interpelacji z dnia 27
Odnosząc się

rzegorz Mateja
adny Rady Miasta

września

2018r i z dnia 23

do Pana interpelacji z dnia 27

30 października 2018r.

Kędzierzyn-Koźle

października

września

2018r.

uprzejmie

informuję:

Ad.l. W załączeniu do pisma przedkładam następujące dokumenty :
a) kopie korespondencji z firmą TERMO-KLIMA MK Sp. z 0.0. Sp. k.:
pismo TERMO-KLIMA MK Sp. z 0.0 . S. k. z dnia 12 czerwca 2018r.;
- pismo IRE-IR.7013.1.2017.GB z dnia 08 .08.2018r.;
- pismo IRE-IR.70\3 .1.201 7.GB z dnia 23.08.2018r.;
b) kopie korespondencji z firmą P.R.B. ERBUD Sp. z 0.0. w przedmiotowej sprawie:
- pismo IRE-IR.7013.1 3. 1.2017.GB z dnia 25.06.2018r.;
- pismo IRE-IR.7013. 13. 1.201 7.GB z dnia 08.08 .2018r.;
- pismo IRE-IR.7013.l 3.1.2017.GB z dnia 23.08.201~r.;
- pismo IRE-IR.70\3.13.1.2017.GB z dnia 14.09.2018r.;
c) kopie obmiarów wykonanych robót;
- budynek krytej pływalni- instalacja wod.- kan., kanalizacja podposadzkowa;
- budynek istniejący - instalacja wod.- kan., kanalizacja podposadzkowa;
- komple~ basenów zew. z bud. szatniowym - instalacja wodo-kan. kanalizacja podposadzkowa;
- budynek krytej pływal ni - instalacja wod.- kan. Kanalizacja podposadzkowa;
- budynek istniejący- instalacja wod.-kan. kanalizacja podposadzkowa;
- budynek istniejący- instalacja wod.-kan. kanalizacja podposadzkowa;
- kompleks basenów zew. z bud. szatniowym - instalacja wodo-kan. kanalizacja podposadzkowa;
- kompleks basenów zew. z bud. szatniowym - instalacja wodo -kan. kanalizacja podposadzkowa.
d) kopie kosztorysów;
- kompleks basenów zewnętrznych na kwotę - 10 31 0,45zł;
- budynek krytej pływalni na kwotę - 5 428 ,03zł;
- budynek krytej pływalni na kwotę - 18 8S4,86zł;
- budynek istniejący na kwotę - 30 SI~ , 17zł
- budynek istniejący na kwotę - 37 S90,63zł
- kompleks basenów zewnętrznych na kwotę - 2 500 ,5 5zł;
e) kopie protokółów odbioru prób szczelności :
- protokół nr 1/2017 z dnia 18.07.2017r.;
- protokół nr 212017 z dnia 18.07.2017r.;
- protokół nr 3/2017 z dnia 28.07.2017r.;
- protokół nr 4/201 7 z dnia 25.07.2017r. ;
- protokół nr 5/2017 z dnia 09.08.2017r.;
- protokół nr 7/2017 z dnia 29.08.2017r.;
- protokół nr 8/2017 z dnia 20.09.2017r.;
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Ad.2. O zamiarze zatrudnienia fmny TERMO-KLIMA MK Sp. z 0.0. Sp. k. jako podwykonawcy Gmina
Kędzierzyn-Koźle do dnia dzisiejszego nie została powiadomiona przez Generalnego Wykonawcę robót
tzn: nie został przedłożony do akceptacji przez Zamawiającego projekt umowy o podwykonawstwo.
Po otrzymaniu w dniu 18 czerwca 2018r. pisma, wktórym firma TERMO-KLIMA MK Sp. z 0 .0. Sp. k. po
raz pierwszy wystąpiła do Gminy Kędzierzyn-Koźle z żądaniem zapłaty za wykonane roboty, prosiliśmy
pisemnie Generalnego Wykonawcę robót o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie. Po wielu
interwencjach pisemnych i telefonicznych w dniu 15.10.20 18r. Gmina otrzymała przesłane droga
elektroniczną wyjaśnienia w sprawie firmy TERMO-KLIMA MK Sp. z 0.0. Sp. k. od P.R.B. ERBUD SP. z
0.0.
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- pismo z dnia 15.10.2018r. znak PK/53801l8.

Ad.3 Osoby :-"skazane w umowie podjęły informację o wykonywaniu robót przez
MK Sp. z 0.0. Sp.k. w miesiącu październiku 'bieżącego roku.
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