STANOwISKO6WCZTSNYCHCZLONK6w pnnzvDIUM OZllnPZDOp.AZ
6wcznSNEJ pRZEwoDNIC Z1CEJ OKREGowEJ KOMISJI REwIZYJNEJ
W WARSZAWIE

JesteSmyoburzeni po razkolejny opluwaniem dobregoimieniaPZD przez
dzienrikarry zGazety Wyborczej. Stanowczosprzeciwimysig przedstawianiuna
lamach prasy nieprawdziwego obrant przeprowadzonej w 2007r inwestycji
elektryfikacji w odtworzeniowymRodzinnym OgrodzieDzialkowym ,,Rynia". W
przedstawionymartykule Pan AndrzejN,aszczykinsynuowal, Zeprzetatgvtygtala
w niejasnych okolicznoSciachfirma ,,Wzak", a zwiqzek dwa raz! zaplacil za t4
samg pracg. Do wsp6lpracy zostata wybrana firma spelniaj4ca wszystkie
wymagania zawartew zapytaniuofertowym, uzyskalanajwigksz4 iloSi punkt6w,
firma przedstawilaniepodwa?alnereferencjei dlatego zostalawybrana. Firma ta
przedstawila wykaz zrealizowanych kontrakt6w w latach 2003-2007 wl4cznie z
zakresem i wartoSci4 rob6t, refbrencje min:

Korporacji Budownictwa i

NieruchomoSci, Politechniki Bialostockiej, Urzgdu Miasta ZamoS6,ZaHad6w
Azotowych Pulawy S.A, Urzgdu Miejskiego w

Kozienicach, Zaldadu

EnergetycznegoL6d2- Teren S.A., Urzgdu Miejskiego w Lublinie, Instytutu
Nawoz6w Sztucznych Pulawy, Szkoty Gt6wnej Gospodarstwa Wiejskiego,
Uniwersytetu

Warszawskiego, Urzgdu

Miasta

Pulawy,

Politechniki

Warszawskiej, Stoleczny Zarzqd Infrastruktury, Ministerstwa Nauki

i

Szkolnictwa Wyzszego, Urzgdu Miasta Katowice i wiele innych kt6re sQ
wymienione w dokumentacji. Ponadto firma otrzymala nagrodg - statuetkg
Publicusaw kategorii : WYKONAWCA ROKU 2007 za caLoksztahosi4gni96w
zam6wieniachpubticznych oraz nagrodgw kategorii MODERNIZACIA ROKU
2007 za modernizacjg oSwietlenia zabytkowej zabudowy Kanalu Mtyn6wki od
ul. Katedralnej do ul. Zamkowei w Opolu. Czy tak wygl4da firma ,,I<rzak",to w
takim raziejakim mianem okreSli6wigkszoS6firm? Nalezy zwr6ci6 uwagq na
fakt iZ ROD ,,Rynia" jest ogrodem duzym o powierzchni ponad 25 h w pelni

zagospodarowanym. Koszty elektryf,rkacji takiego obszaru se wysokie, a
poniesione wydatki na ten cel relatywnie odpowiadaj4 innym podobnym
inwestycjom wykonywanym w tym czasiew kraju. Wszystkie prace zwiqzanez
elektryfikacj4 ogrodu ROD ,,Rynia" zostalywykonane i rozliczone.Ceny rob<it
dodatkowych

wraz

z

materialem

zostaly

rozliczone

kosztorysem

powykon awczym i nie byly *yZsze ni? Srednieceny material6w z kwartafu
poprzedzajqcegoich wybudowanie,publikowane w wydawnictwach kwartalnych
Sekocenbud. Kosztorys podlegal sprawdzeniu ptzez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie czynno5ci zwiqzane z wyborem oferenta byly przeprowadzone
zgodnie z

procedur4. Przy wyborze oferenta zostaly wzigte pod uwagg

nastgpuj4cekryteria: eena,termin realizacjirob6t, oferowanewarunki gwarancji.
Warunki inwestycyjne l1cznie z dokumentacj4 i kosztami inwestycji byty
akceptowaneprzez Prezydium OZMPZD i Okrggow4Komisjg RewizyjnQ,co

znajduje

potwierdzenie

w

protokolach

,z

Prezydium.

Elektryfikacja ROD ,,Rynia" przebiegla w ciwochetapach:
I Etap to elektryfikacja dzialek. Projekt przewidywatrjedn4 skrzynkg
cztery dzialki orazg latarni na caly ogr6d.
II Etap uwzglgdnil wnioski zarz1duROD wynikaj4ce zpraktycznych
p otrzebuzytkowania i korrystania z energii elektrycznej. Uwzgl gdniono
jedn4 skrzynkgna dwie dzialki, rozprowadzonododatkowo sie6 do
oSwietl enia ogrodu. Zairstalowan o 52 | atamieWykonawca otrrymatrodrgbnewynagrodzeniezal etapprac i odrgbne
wynagrodzenie zaIT etapprac.PodkreSleniabowiem wymaga i2 wykonanie
przylqczy do po szcze96lnych dziaLekro dzinnych wymagalo wykonani a
wigkszej ilo6ci zlqczy, dtuhszejtrasy linii kablowych, wigkszej iloSci latarniniZ
to przewi dzianow kosztorysieofertowym i projekcie. Dokumenty te nie
przewidywaly takiej iloSci Wzf,qczy do poszczeg6lnychdzialekrodzinnych. W

interesiedzialkow c6w zdecydowanowykonai przylqczeniado poszczeg6lnych
dziahekrodzinnych,co wiqzato sig z wykonaniem przez Wykonawcg szeregu
dodatkowychprac, kt6re zostaLywykazanew kosztorysiepowykonawczym.
Zakresprac zostalbowiem istotnie powigkszony.WartoSdprac dodatkowych
byla por6wnywalnaz cenamiprzedstawionymiw wybranej ofercie i nie
odbiegalaod cen rynkowych. Wykonawca w ramach zawartychum6w otrzymaL
wynagrodzeniezapracg faktycznie wykonan4 w wysokoSciadekwatnejdo cen
rynkowych w tym okresie.Wynagrodzenienie bylo ani zawyhone,ani tez nie
bylo sytuacji otrzymaniaprzez wykonawcg dwa nzy Wnagrodzenia zatq samq
pracA. Wynagrodzeniebylo Swiadczeniemadekwatnymw stosunkudo pracy,
j akq wykonawca zrealizowal.Poniesionekoszty inwestycji przypadaj4cena
jednq dziatkgw ogrodzie odtworzeniowym Rynia w Ryni byly o polowg nihsze
od koszt6w odtworzeniowychw innym ogrodzie realizowanymprzez innego
inwestora.Zarzqd ROD ,,Rynia" oceniawykonane prace dobrze,instalacja
dzialabezawaryjnie,a insynuacjeprzedstavrionew artykule s4 nikczemnymi
pom6wieniami.
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