Brzeziny, dnia 20 grudnia 2007

WFOS~GWw Lodzi
Adam BR YL
Specjalista

PROTOKOL Z KONTROLI
NI. 12 liABi2007

Nazwa zadania
Termomodernizacja SzkoQ Podstawowej nr 2
w Brzezinach
Cel i zakres kontroli: wypiata transzy
-1Beneficjent:
Gmina Miasto Brzeziny
kwota (~wniosku,~umowy,~umorzenia):
1.682.000,OOzl
ltoszt calkowity zadania: 2.007.1 l0,17 zt
termin rozpoczqcia: 7 kvrzeinia 2007 termin zakonczenia: 31 paidziernika 2008
wykonawca: Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD, Skierniewice
wybrany w trybie: przetarg nieograniczony, protok6l z dnia: 13 sierpnia 2007
nr umowy i data: In. 12212007 z dnia 23 sierpnia 2007
+ Aneks Nr 1 z dnia 03.09.2007 dot. zmiany terminu zakohczenia na dzien 30.09.2008
+ Aneks Nr 2 z dnia 22.1 1.2007 dot. zmiany etapowania rob6t
dot. ~),ynziat7-y
stolarki okiennej, docieplenia ician ze~vnetrzn)~ch,
w ~ u i ~ i insfalacji
a~y
CO
wykonawca: Przedsiqbiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD, Skierniewice
wybrany w trybie: przetarg nieograniczony, protokot z dnia: 2 1 sierpnia 2007
nr umowy i data: In. 12712007 z dnia 3 1 sierpnia 2007
+ Aneks Nr 1 z dnia 22. I 1.2007 dot. zlniany termini1 zakonczenia na dzien 15.12.2007
dot. docieplenia dachzl oraz rnodernizacji systemzr wentylacyjnego
Inwestor zastqpczy: nie wystqpuje
Dane azupelniajqce: W trakcie kontroli -1Beneficjenta
reprezentowali:
Elzbieta Szuflinslia - lnspektor Wydz. Inwestycji
Ustalenia w czasie kontroli:
1.Ogolne
a) Czy jest ~ p o z w o l e n i ena budowq (Wzgtoszenie*) - WTAK ~ N I E *
* Dec. 20/2006 z dnia 16.02.2006 - dot. wymiany stolarki okiennej, modernizacji systemu
~ventylacyjnego,docieplenia dachzl, docieplenia Scian zelvnetrznych;
" zgloszenie z dnia 05.07.2006 firak sprzechc)zrz dnia 19.07.2006)
- dot. wynziany instalacji CO
b) Czy jest dziennik budowy ~ T A KO N E * Data pierwszego i ostatniego wpisu
Ni. 21 6/2007 z dnia 05.09.2007; I ~vpisz dnia 07.09.2007; ostatni z dnia 12.12.2007
c) Czy przebieg realizacji jest zgodny z harmonogramem WTAK U N I E *
d) Czy zostaly wniesione optaty za korzystanie ze Srodowiska WTAKUNIE
*
e) Czy jest protok6t przekazania do uiytkowania WTAKO N E * CZ&S~'IOwo
* z dnia 14.12.2007 - wymiana stolnrki okiennej - bez zlwcg;
" z dnia 14.12.2007 - docieplenie dachz~,instalacja odgromowa, ~ ~ w ~ t y l-~bez
~ c znvng.
ja

*zaznaczyC, wpisad nume~.y.daty lub

\

.

i
'i

-J
. .

,

2.Szczegblowe
1. Zadanie polega na termomodernizacji budynku Szkoiy Podstawowej Nr 2 w Brzezinach
przy ill. Sienkiewicza Nr 17 poprzez:
- wymianq instalacji CO na rury stalowe czarne ze szwem wraz z wymianq grzejnikow na
stalowe plytowe z zaworami termostatycznymi - 144 szt.;
- docieplenie Scian zewnqtrznych budynku metodq lekkq-mokrq, styropian gr. 15 cm na
pow. 1593 m2, styropian gr. 10 cm na pow. 62,24 m2, styropian ekstradowany XPS30
gr. 10 cm na pow. 191,63 m2, docieplenie oicieiy styropianem gr. 4 cm na pow.
173 m2, styropianem gr. I0 cm na pow. 68 m2;
- docieplenie dachu budynku plytami PSK gr. 17,2 cm na pow. 290 m2, PSK gr. I0 cm na
pow. l 1 m2, klinami trojkqtnymi PSK 10x10 cm na pow. 202.92 m2, twardq piankq
poliuretanowq gr. 5 cm na pow. 33 m 2 , granulatem z welny mineralnej gr. 30 cm na
pow. 627 m2;
- wymiane stolarki okiennej 149 szt. i drzwiowej 5 szt.
2. Na dzien kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych
dokument6w stwierdziiem nastqpujqce zaawansowanie robot:
- docieplono dach budynku szkoly, lqcznika i sali gimnastyczne-j piytami PSK gr. 17,2 cm
na pow. 290 m2, PSK gr. 10 cm na pow. l l m2, klinami trojkqtnymi PSK 10x10 cm
na pow. 202,92 m2, twardq piankq poliuretanowq gr. 5 cm na pow. 33 m2, granulatem
z welny mineralnej gr. 30 cm na pow. 627 m2 - zaawansowanie 100%;
- wy~nieniono stolarl<q okiennq w wyiej wymienionych budynkach na okna PCW
- 149 szt. 532,54 m2 - 97%. pozostala do wymiany stolarka drzwiowa w iloici 5 szt.;
- wykonano modernizacje systemu wentylacji poprzez zwiqkszenie przepustowoSci
istniejqcej wentylacji grawitacyjnej - dobudowa kominow wentylacyjnych oraz
czqSciowe wymuszenie wentylacji poprzez montaz wentylatorow mechanicznych
20 szt. - zaawansowanie 100%.
3. Beneficjent przedstawii w dniu 14 grudnia 2007 zbiorcze rozliczenie transzy pozyczki
na lqcznq kwote1.068.275.24 zl BRUTTO, z ktorej do wyplaty ze Srodkow z pozyczki
z Funduszu kwota 885.805.22 zl.
4. W trakcie kontroli stwierdzilem zgodnoSd faktycznie wykonanych robot z przestawionym
rozliczeniem. R6inica pomiqdzy kwotq wniosl<owanq do wypiaty a kwotq
z harmonogramu w wysokoici 0,76 zl wynika z naliczania podatku VAT.

Uwagi wniesione przez

/ Beneficjenta

*zaznaczyc, wpisai. numery, daty lub dodatkowe opisy

