
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Kudlickiego 
w sprawie okoliczności prowadzonych remontów odcinków dróg wojewódzkich 
DW579 i DW720 na terenie Gminy Błonie 
 
odpowiadając na Pana interpelację z 18 maja 2021 r. w sprawie okoliczności prowadzonych 
remontów odcinków dróg wojewódzkich nr 579 i nr 720 na terenie gminy Błonie uprzejmie 
informuję co następuje: 
Remont drogi wojewódzkiej nr 720 jest realizowany w oparciu o umowę nr 
331/MZDW/07/2020/RZ z dnia 22 lipca 2020 r. Generalnym wykonawcą robót wyłonionym w 
trybie przetargu nieograniczonego jest firma AGLET Sp. z o.o. Zakres umowy obejmuje między 
innymi wymianę warstw bitumicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Po wykonaniu 
warstw bitumicznych Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) zlecił 
wykonanie badań wbudowanej mieszanki. Badania były wykonywane 8 i 11 grudnia 2020 r., 15 i 
31 marca oraz 6 kwietnia 2021 r. Uzyskane wyniki nie pozwalały odebrać remontowanego odcinka 
drogi, w związku z powyższym wykonawca w ramach zawartej umowy został zobligowany do 
naprawy na swój koszt wskazanych odcinków drogi poprzez sfrezowanie i ponowne ułożenie 
warstw bitumicznych. Termin umowny był do dnia 31 maja 2021 r.  
W dniu 28 maja br. wykonawca wystąpił do MZDW o zawarcie aneksu terminowego do dnia 15 
czerwca 2021 r. 
Remont drogi wojewódzkiej nr 579 jest realizowany w oparciu o umowę nr 
285/MZDW/06/2020/RZ z dnia 15 czerwca 2020 r. Generalnym wykonawcą robót wyłonionym w 
trybie przetargu nieograniczonego jest firma P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski. Termin 
umowny był do dnia 15 grudnia 2020 r. Zakres umowy obejmuje między innymi wymianę warstw 
bitumicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Po wykonaniu warstw bitumicznych 
zostało zlecone wykonanie badań wbudowanej mieszanki, które wykonano 8 grudnia 2020 r. 
Uzyskane wyniki nie pozwalały odebrać remontowanego odcinka drogi. W związku z powyższym 
wykonawca zlecił wykonanie kolejnych badań na swój koszt. Badania te wykonano 14 stycznia 
2021 r. Wyniki tych badań różniły się od wyników wykonanych na zlecenie MZDW, wobec 
powyższego zgodnie z obowiązującymi procedurami i specyfikacją techniczną zostały zlecone 
badania arbitrażowe. Badania te wykonano 30 marca 2021 r. Uzyskane wyniki potwierdziły 
wadliwe wykonanie części robót bitumicznych. Wobec powyższego wykonawca został 
zobligowany do dnia 31 maja 2021 r. do naprawy na swój koszt wskazanych odcinków drogi 
poprzez sfrezowanie i ponowne ułożenie warstw bitumicznych. Wykonawca zamiast przystąpić do 
wymiany nawierzchni zlecił Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów wykonanie dodatkowych 
badań. Badania te zostały wykonane 20 kwietnia 2021 r. Badania te potwierdziły wcześniejsze 
wyniki w zakresie badanych parametrów. Niemniej jednak wykonawca nie przystąpił do wymiany 
źle ułożonej nawierzchni, zatem MZDW podjęło decyzję o wszczęciu procedury wykonawstwa 
zastępczego. Z uwagi na czas niezbędny na wyłonienie nowego wykonawcy oraz realizację robót, 
przedmiotowe prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 579 mogą przedłużyć się do listopada 
br. 

 


