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,,Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”. 

 

 

 

 

 

D.7126.18.2020 Siedlce, dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

         

Pan Jan Kuć  

        Radny Powiatu Siedleckiego 

 

 

 

W odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji z dnia 18.06.2020 r. dotyczące inwestycji pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny” uprzejmie informuję: 

 Ad.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3604W 

Broszków - Żeliszew Podkościelny zostało powierzone Gminie Kotuń na mocy zawartego 

porozumienia nr 3.2015 z dnia 23.03.2015r. oraz aneksu nr 1/2015 z dnia 18.09.2015r. Następnie 

Gmina Kotuń zawarła umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę przedmiotowej drogi. Wykonawca projektu w dniu 30.12.2015r. protokolarnie przekazał 

dokumentację projektową Gminie Kotuń. Następnie pismem z dnia 31.12.2015r. Gmina Kotuń 

przekazała dokumentację projektową Powiatowi Siedleckiemu. Przedmiotowy projekt przewidywał  

odwodnienie drogi w pobliżu szkoły w Żeliszewie Podkościelnym poprzez wykonanie studni 

kanalizacyjnej w poboczu drogi i odwodnienia liniowego kl. D 400  z rusztem  żeliwnym  ułożonym  

w poprzek jezdni. Powyższe urządzenia zostały wykonane podczas rozbudowy drogi. Nie mniej 

jednak, podczas eksploatacji drogi okazało się, że  rozwiązanie to, szczególnie przy obfitych opadach 

deszczu jest niewystarczające.  

Ad. 2. w okresie od 07.07. 2017 do 30.06.2018r. droga powiatowa nr 3604W Broszków – 

Żeliszew Podkościelny została rozbudowana zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową przez 

wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Odbiór przedmiotowej inwestycji odbył w dniu 

10.07.2018r. z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy robót, Inspektorów Nadzoru 

branży drogowej i mostowej oraz  obecnych przy odbiorze robót przedstawicieli Urzędu Gminy 

Kotuń. Komisja  powołana  do  odbioru drogi  dokonała  sprawdzenia zgodności  wykonanych  robót  

z projektem budowlanym oraz ich jakości. Przedmiotowa inwestycja podlega udzielonej przez 

wykonawcę rękojmi, w zakresie robot budowlanych, objętych umową i wykonanych na podstawie 

dokumentacji projektowej.  

Ad.3. W związku z usterkami zauważonymi podczas kontroli stanu technicznego  

przedmiotowej drogi, w dniu 23.10.2019r. dokonano przeglądu przedmiotowej inwestycji z udziałem 

Inspektora Nadzoru branży  drogowej  oraz  Wykonawcy, określając  termin  ich  usunięcia  do  dnia 

30 .05.2020 r. W protokole z oględzin zawarto wszystkie usterki, które były widoczne i jednocześnie 
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były objęte udzieloną przez wykonawcę rękojmią. Usunięcie usterek wyszczególnionych w protokole 

wykonawca zgłosił pismem dnia 03.06.2020r., co potwierdzono podczas objazdu drogi. 

Ad. 4 Wykonawca w dniu podpisania umowy tj. 30.06.2017 r. wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 858 681,00 zł.,  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej,  

z czego 257 604,00 zł stanowi zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi. Udzielona 

przez wykonawcę rękojmia obejmuje wszystkie elementy drogi wykonane podczas jej rozbudowy, 

będącej przedmiotem umowy. W miejscu powstawania zastoisk wody projekt przewidywał wykonanie 

studni kanalizacyjnej w poboczu drogi i odwodnienia linii owego kl. D 400 z rusztem żeliwnym 

ułożonym  w   poprzek   jezdni.  Prace  te   zostały   wykonane   przez   Wykonawcę  robót   zgodnie   

z dokumentacją projektową oraz umową i są objęte rękojmią udzieloną przez wykonawcę. Natomiast 

podczas eksploatacji drogi okazało się, że przy obfitych opadach deszczu tworzą się zastoiska wody, 

co wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych urządzeń odwadniających. 

Ad.5. W związku z występującymi po obfitych opadach deszczu zastoiskami wody na 

przedmiotowym   odcinku   drogi  w   dniu   17.06.2020r.  zarządca  drogi  wystąpił  do   projektanta   

o przedstawienie propozycji rozwiązania problemu. W  dniu 26.06.2020r. wpłynęła do urzędu 

odpowiedź projektanta, w której proponuje odprowadzić nadmierne ilości wód opadowych ze studni 

kanalizacyjnej zlokalizowanej w km 5+970,7 poprzez wykonanie poza jezdnią kanału Ø 300mm.  

 

 

 

         STAROSTA 

              Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują do wiadomości: 

1.Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach 

2. Sołtys wsi Żeliszew Podkościelny 

3. Radny Gminy Kotuń okręgu Żeliszew Podkościelny - Trzemuszka 

4. aa 

 

 
Sporządziła: 

Marlena Jurzyk 

Inspektor w Wydziale Dróg 

Tel. 25 644 82 39 w.185 


