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Pani Anna Kosmala 
Radna Rady Powiatu 
w Kielcach

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 04.06.2021 r. informuję, że w dniu 19 lutego 2020 r. 
pomiędzy zamawiającym Powiatem Kieleckim -Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, a Wykonawcą Biurem 
Usług Technicznych reprezentowanym przez właściciela została zawarta ugoda
sądowa w której wykonanie przedmiotu umowy strony uzgodniły na dzień 31.03.2021 r. Powyżej wskazany 
termin na skutek skierowanego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przez Biuro Usług Technicznych 

n dniu 30 września 2020 roku oficjalnego pisma w sprawie przesunięcia terminów 
zakończenia realizacji zadania na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z uwagi na utrudnienia oraz 
brak możliwości dokonywania ustaleń i uzgodnień dotyczących projektów oznakowania w kontaktach 
bezpośrednich z organami od których wymagane są opinie (Komendanta Wojewódzkiego Policji, 
Komendanta Miejskiego Policji, Wójtów, Burmistrzów gmin na terenie, których przebiega opracowywana 
droga), bądź zatwierdzenia organizacji ruchu na drogach wyższej kategorii (GDDKiA oraz ŚZDW w Kielcach), 
został wydłużony o 3 miesiące tj. do dnia 30 czerwca 2021 r., ze względu na obostrzenia związane ze 
zwalczaniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Nadmienić należy, że do tego czasu Wykonawca wykonywał przedmiot umowy i w dniu 06 lipca 2020 
r. złożył do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach m.in. dokumentację projektową dla drogi powiatowej nr 
0332T w celu uzyskania opinii zarządcy drogi. Następnie w dniu 29 lipca 2020 r. odebrał opinię z uwagami od 
zarządcy drogi.

Wykonując zobowiązania wynikające z opinii PZD w Kielcach w dniu 29 grudnia 2020 r. Wykonawca 
złożył dokumentację w/w drogi celem jej zatwierdzenia w organie zarządzającym ruchem na drogach 
powiatowych. 5 lutego 2021 r. w/w organ doręczył osobiście wykonawcy uwagi dotyczące m.in. 
przedmiotowej drogi. Następnie dniu 31.05.2021 ponownie Wykonawca złożył dokumentację dla drogi 
powiatowej nr 0332T celem jej zatwierdzenia. Po dostarczeniu przez Wykonawcę zatwierdzonego przez w/w 
organ projektu pracownicy służb interwencyjnych Obwodu Drogowego w Łagowie niezwłocznie uzupełnią 
oznakowanie.
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