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Umowa zasadnicza z dnia 16.04.2018 z wykonawcą: Firma Q-BUD Janusz Kułach Balin na 

zadanie pn.: „Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka 

drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia  

w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 

wpływów eksploatacji górniczej” z terminem wykonania do 28.09.2018 na kwotę 

1 937 585,19 zł brutto.  

Uzasadnienie: aneks nr 1  

W związku z pismem wykonawcy robót z dnia 23.04.2018 w sprawie różnic pomiarowo-

geodezyjnych ok. 1,0 m pomiędzy stanem projektowym a stanem istniejącym na placu 

budowy, PZD w Pszczynie zorganizowało spotkanie z udziałem JSW „KWK Pniówek”, 

Projektantem, Wykonawcą robót. JSW KWK „Pniówek” potwierdził, że na terenie 

inwestycji po przejściu ściany W6 ujawniły się wpływy w postaci osiadania rzędu 1,0 m. 

W związku z powyższym ustalono, że Projektant zaktualizuje dokumentację techniczną,  

a Wykonawca robót przedstawi kosztorys robót dodatkowych zweryfikowanych  

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W związku z tym wystąpiła 

przerwa w robotach (tj. 52 dni) na realizację zadań związanych z analizą zaistniałych 

zmian w konfiguracji terenu w wyniku eksploatacji górniczej.  

W wyniku powyższego, PZD w Pszczynie musiał wystąpić do JSW „KWK Pniówek” o aneks 

do ugody tytułem dodatkowych kosztów w wysokości 166 024, 52 zł brutto. W dniu 

27.07.2018 został sporządzony aneks nr 1 z Wykonawcą robót o zmianie terminu 

wykonania zadania do 19.11.2018 i zmianie kwoty realizacji inwestycji  

na 2 103 609,71 zł brutto.  

Uzasadnienie: aneks nr 2  

W trakcie robót, w dniu 05.09.2018, Wykonawca przebudowy odcinka drogi  

wraz z przepustem zgłosił kolizję rurociągu fi 500, którego właścicielem jest JSW KWK 

„Pniówek”, a administratorem PGWIR Jastrzębie-Zdrój. Jak się okazało, prace związane  

z demontażem przez PGWIR Jastrzębie-Zdrój kolidującego rurociągu tłocznego i jego 

przeniesieniem w inną lokalizację spowodowały wstrzymanie zasadniczych robót  

przy obiekcie. W trakcie przekładki rurociągu tłocznego trzykrotnie natrafiano  

na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwania policji, przyjazdy oddziałów saperskich 

celem odkopania pocisków spowodowały dodatkowe wydłużenie prac przy montażu 

rurociągu poza obiekt, dodatkiem było odpompowywanie i czyszczenie  wykopu  

po spuszczeniu wody ze stawu hodowlanego. 

Całość powyższych prac spowodowała wstrzymanie robót w okresie od 24 września  

do 29 października br., tj. kolejnych 35 dni przeznaczonych na realizację zadania. PZD  

w Pszczynie w dniu 19.11.2018 sporządził z Wykonawcą robót aneks nr 2 o zmianie 

terminu wykonania robót do 24.12.2018.  

Informację sporządził : Mariusz Farat – Kierownik działu technicznego PZD Pszczyna 

 


