Po kurzawie na obwodnicy. Iławski ratusz zapowiada
ukaranie wykonawcy [WRACAMY DO TEMATU; WIDEO]
data aktualizacji: 2021.04.29

Sprzątanie czy burza piaskowa? - zastanawiali się kierowcy, którzy w godzinach
popołudniowych w ostatni piątek marca poruszali się Aleją Jana Pawła II. Dzisiaj, po tym,
jak portal www.infoilawa.pl skierował w tej sprawie pytania do Urzędu Miasta w Iławie, już
wiemy, że zamiatanie ulicy było prowadzone przez wykonawcę z wykorzystaniem sprzętu
niespełniającego ustalonej normy emisji spalin i niezgodnie z umową.
Tumany kurzu, które wzbiły się w powietrze podczas akcji wiosennego sprzątania iławskiej
obwodnicy, można było zobaczyć na portalu infoilawa.pl na nadesłanym przez Czytelnika nagraniu.
Niedawno okazało się też, że świadkiem była radna Elżbieta Prasek, która interweniowała w tej
sprawie podczas ostatniej sesji.

Po naszych pytaniach skierowanych do iławskiego ratusza okazało się, iż, faktycznie,
sprzątanie nie było prowadzone w sposób poprawny.

O szczegółach Julia Bartkowska, kierownik Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego w Urzędzie
Miasta w Iławie.

W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące sytuacji, jaka
miała miejsce w dniu 26.03.2021 r., informuję, iż usługi
związane z oczyszczaniem północnej części miasta, po
której znajduje się Aleja Jana Pawła II, świadczy iławskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” Sp. z o.o. w
ramach umowy podpisanej 13 stycznia 2021 r., opiewającej
na kwotę 351.795,20 zł, której realizacja obejmuje
oczyszczanie jezdni, chodników, parkingów, ścieżek, alejek,
mostków, placów, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie
zwłok zwierząt oraz inne prace porządkowe. Termin jej
zakończenia to 31.12.2021 r.
Zgodnie z realizowaną umową czynności związane z
oczyszczaniem ulic wykonawca zobowiązany jest
realizować przy użyciu sprzętu spełniającego normę
emisji spalin EURO 4, gdyż takie były warunki
określone na etapie postępowania przetargowego. Z
naszych ustaleń wynika, że prace prowadzone były
sprzętem niezgodnym z postanowieniami umowy, tj.
samochodem ciężarowym z ciągnioną zamiatarką
elewatorową.
Po powzięciu informacji o tej sytuacji prezes firmy "EKO"
została telefonicznie upomniana, że sprzęt taki nie może
być używany do realizacji obowiązującej umowy. Ponadto
firma została pisemnie wezwana do złożenia wyjaśnień w
tym zakresie, jednakże uzasadnienie użycia sprzętu
niezgodnego z umową i powodującego znaczne utrudnienia
drogowe przedstawione przez firmę było
niewystarczające.
Jak się dowiedzieliśmy w ratuszu, w związku z tą sytuacją i powyższymi ustaleniami Urząd Miasta w
Iławie wyciągnie wobec wykonawcy konsekwencje wynikające z umowy.
Red. kontakt@infoilawa.pl.
Wideo: nadesłane.
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