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Dotyczy: "Zadanie A 1/1 - SIECI OSIEDLOWE STRACHOCIN WOJNÓW' IBudowa sieci kanalizacji

rozdzielczej Strachocin - Wojnówl Budowa i modernizacja sieci wodociągowej
Strachocin - Wojnów - etap II.

Rada Osiedla Słrachocin
Swojczyce Woj nów
ul. Strachócińska 118
51-501 Wrocław

W odpowiedzi na Państwa pismo -R..O./243NI09 przedstawiające-uwagi mieszkańców-
Osiedla Strachocin - Wojnów, MPWiK jako Inwestor przedstawia odpowiedzi na zgłoszone uwagi:

ad.1 wszystkie słupy oświetleniowe na osiedlu zostały odebrane przez ZDiUM bez uwag,
w przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi będą one usuwane przez Wykonawcę,
ad.2 projekt przebudowy nawierzchni w ul. Kołodziejskiej został opracowany na zlecenie Zarządu
Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, tet. 71 3607332, w nawiązaniu do projektu odbudowy
ul. Strachocińskiej, uwagi te proszę kierować pod adresem ZIM,
ad. 3 przebudowę nawierzchni ul. Kołodziejskiej prowadził ZIM, tam należy zgłaszać uwagi,
ad. 4 j. w.
ad. 5 chodnik wzdłuż ul. Strachocińskiej w rejonie parku Strachocińskiego został wykonany
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, dokumentacja ta nie przewidywała robót
nawierzchniowych na terenie wspomnianego parku,
ad. 6 sprawa nie dotyczy realizowanej inwestycji, uwagi odnośnie zagospodarowania terenu
należy kierować do jego zarządcy,
ad. 7 pasy zieleni zostały wykonane zgodnie z projektem i odebrane przez Zarząd Zieleni
Miejskiej, wszelkie wady, które zostaną stwierdzone w okresie rękojmi będą usuwane przez
Wykonawcę;
ad. 8 ciągi pieszo - rowerowe zostały wykonane zgodnie z projektem i odebrane przez ZDiUM
protokołem z dnia 22.09.2009r., jeżeli w czasie gwarancji wystąpią wady to zostaną one usunięte
przez Wykonawcę,
ad. 9 sygnalizacja świetlna na przejściu przy Ośrodku Zdrowia nie była przedmiotem inwestycji w
przypadku uwag należy sprawę kierować do zarządcy drogi ij. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
ad. 10 brak odpływu wód deszczowych przy posesjach ul. Wykładowej jest efektem zamulenia
studzienki, Wykonawca w ramach gwarancji usunie wadę,

Ze strony MPWiK sprawę prowadzi Pan Edmund Rutowicz w przypadku pytań proszę
o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 71 3409984.
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