
Protokół Nr 4/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2011 roku. 

 
 

 
Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 
do protokołu. 
 
 
Porządek dzienny: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Zbadanie realizacji budowy CEA – Filharmonia Gorzowska, ze szczególnym 

uwzględnieniem wprowadzonych zmian materiałów i technologii- ciąg dalszy. 
4. Sprawy różne. 

 

AD.1  
 
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Pan Marek Surmacz, 
który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych wniosków. 
 

AD.2  
 
Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty. 
 

AD.3  
 
Marek Surmacz- Witam p.Horodyskiego i bez zbędnej zwłoki przystąpimy do tematu. 
Zaprosiliśmy Pana w związku z głośną i publicznie znaną sprawą badania okoliczności 
inwestycji Centrum Edukacji Artystycznej, a w szczególności interesuje nas sprawa 
budowy garażu, którego autorem projektu jest właśnie Pan i wokół tego chcieliśmy 
uzyskać dodatkowe informacje. Proszę, aby Panowie radni zadawali pytania. 
Leszek Horodyski- Architekt- Nasza firma zrobiła program funkcjonalno użytkowy i 
mam go w całości przy sobie na płytce, ponieważ to, co się ukazało w internecie, to 
materiał niepełny. Program funkcjonalno użytkowy, parking wielopoziomowy i 
automatyka, boisko szkolne i oświetlenie, zagospodarowanie terenu: zieleń, 
odwodnienie i nawadnianie, oświetlenie, elementy reklamowe, elementy małej 
architektury, droga dojazdowa oraz odpowiedzi na pytania przetargowe stanowią 
załącznik nr 3 do protokołu. Domyślam się, że chodzi o sprawę betonu 
architektonicznego? 
Marek Surmacz- Tak. 
Leszek Horodyski- Minęły już trzy lata od naszego opracowania i trochę przejrzałem 
dokumenty. Przygotowywaliśmy program funkcjonalno użytkowy, wersję ostateczną. 
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Na płycie są także odpowiedzi na pytania przetargowe. Sam program funkcjonalno 
użytkowy dotyczy kilku zagadnień, bo to była inwestycja złożona, składała się z 
budowy garażu wielopoziomowego na 400 miejsc parkingowych, budowy na garażu 
boiska szkolnego, wielofunkcyjnego sportowego, z oświetleniem terenu, z bieżnią, ze 
skocznią. Zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni, mała architektura, 
zorganizowanie placu przed wejściowego, odwodnienie i nawadnianie łącznie z 
budową zbiornika bezodpływowego. Do tego jeszcze budowa drogi dojazdowej i 
elementy lokalizacyjne pod przyszłe budynki szkoły. Parking wraz z automatyką, czyli 
z informacją miejsc parkingowych, ze sprzedażą biletów parkingowych. Odczytam 
Państwu szczegółowe wymagania zamawiającego odnośnie parkingu, miejsc 
postojowych- w pfu  jest to opisane na stronie 11.  
Marek Surmacz-Takie pismo było podpisane przez Pana Prezydenta. 
Leszek Horodyski- Pamiętam, że sam pomysł wyszedł od zamawiającego i uznaliśmy, 
że jest to dobry pomysł, aby tak to wykonać. 
Marek Surmacz-Kto wówczas ze strony Miasta te sugestie do waszej Pracowni 
skierował? Czy pamięta Pan, która z osób w Wydziale? 
Leszek Horodyski- Być może Pan Żelazowski, nie wiem czy to jest ważne, kto, ale 
ważne jest, że taki zapis powstał, bo gdyby była inna wola zamawiającego to na 
pewno byśmy ten zapis poprawili. 
Marek Surmacz- Skoro potem, to skrytykowano, dlaczego garaż podziemny jest tej 
konstrukcji? 
Leszek Horodyski- Tutaj była konkretna sugestia ze strony Miasta, zamawiającego, 
Wydziału Inwestycji, być może Pana Żelazowskiego, ale to już trzy lata minęły, 
przepraszam nie wszystko pamiętam. 
Jerzy Wierchowicz- Jak  ta sugestia brzmiała, czy ten, który sugerował mówił 
konkretnie, jaki beton, o jakich parametrach? Pytam, czy ze strony Miasta wiedziano, 
że to straszliwie zawyża koszty wykonania? 
Leszek Horodyski- Różnica w kosztach nie jest aż tak duża, ale chodzi o sposób 
wykonania.  
Marek Surmacz- W jednej z odpowiedzi odrzucono możliwość stosowania 
prefabrykatów z betonu architektonicznego, właściwie pisano o monolicie. 
Leszek Horodyski- Trudno powiedzieć, może chodziło o konstrukcję całego budynku. 
Generalnie w kilku zdaniach się odniosę, już nie mówię o technologii,... 
Marek Surmacz- Czy zna Pan ten typ rozwiązań dla tego typu funkcji oczywiście jak 
garaż gdzieś w masie z betonu architektonicznego robiony w ogóle? 
Leszek Horodyski- Szczerze mówiąc  nie oglądałem wielu projektów  w realizacji z 
betonu architektonicznego, może nie pamiętam, nie przywiązywałem wagi do tego, 
jaki to beton. Czasami przy betonie technicznym ciężko jest odróżnić rodzaj, jeżeli jest 
szary w masie. 
Jerzy Wierchowicz- Jak to wygląda kosztowo, jaka jest różnica między zwykłym  
betonem technicznym, a betonem architektonicznym? 
Leszek Horodyski- Trudno tak  wprost powiedzieć, ale Firma musi mieć odpowiednie 
umiejętności i na pewno byłoby to kilkanaście razy droższe, może 30% droższe ze 
względu na stosowane technologie. 
Stefan Sejwa- Powstał program funkcjonalno użytkowy, który zakładał użycie betonu 
architektonicznego i ten element był bardzo ważny, ponieważ oferenci do przetargu 
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byli zapoznawani z tym programem i powstał problem, z którym musieli się zmierzyć.  
Oni jako pierwsi zaczęli kwestionować, bo jest to w materiałach dokumentacyjnych. 
Na starcie już padały pytania, czy jest sens, czy jest to logiczne? Te pytania, które 
próbujemy zadawać przewijają się. Jest taka sytuacja, że ten program został przez 
Miasto, czyli zamawiającego przyjęty i do interpelacji Surowca przeglądając 
dokumentację nie pojawia się temat betonu. Wszystkie podmioty uczestniczące w tym 
przedsięwzięciu inwestycyjnym nie podejmowały dyskusji na ten temat, jakby 
rozmywała się kwestia użycia tego betonu, którego nikt nie poruszał i dopiero cała 
machina ruszyła od interpelacji Surowca. W związku z tym mam następne pytanie, czy 
Pana rola jako autora tego programu funkcjonalno użytkowego kończy się po jego 
przyjęciu? Czy ma Pan też inne zobowiązania jako autor tego programu w stosunku do 
całego przedsięwzięcia? Czy to jest tak, że Miasto przyjęło program, Pan wykonał  
zadanie, otrzymał wynagrodzenie i już Pan się nie angażuje w żadne inne działanie? 
Czy to w umowie, czy w przepisach wygląda inaczej, że to zadanie powinno być 
ciążące na Panu, że czuje się Pan odpowiedzialny, co z tym finalnie się dzieje? Jeszcze 
raz podkreślam, że z analizy dokumentów wynika, że do interpelacji Surowca problem 
betonu nie występuje. Do korespondencji, we wszystkich tych papierach nie ma 
problemu betonu architektonicznego. Jeszcze ostatnia kwestia, rozmawialiśmy 
ostatnio z p.Żelazowskim i inżynierem kontraktu p.Widzińskim i oni spłycili problem 
tego betonu architektonicznego. Szczególnie p.Widziński, że właściwie według niego 
jako fachowca, czy my użyjemy ten beton czy inny to nie ma różnicy, że właściwie 
beton techniczny jest lepszy od architektonicznego, że koszty nie są kosztami. 
Próbowano nam „obrzydzić” jako Komisji Rewizyjnej samo porównywanie, że jest to 
bez sensu, że można się obejść bez tego betonu architektonicznego i może nawet lepiej 
dla konstrukcji i innych rzeczy jest to być może bardziej korzystne i opłacalne. Jak by 
się Pan odniósł do tego, a szczególnie do tego problemu, który wiąże się z Pana 
odpowiedzialnością albo wynika z przepisów lub z taką moralną, bo nie wystarczy coś 
stworzyć, ponieważ człowiek interesuje się  wewnętrznie, co z tym moim dziełem czy 
programem dalej się dzieje?  Pan nie występuje w dokumentacji nam dostępnej  
imiennie jako osoba, która coś zakwestionowała, coś zapytała się, zainteresowała się, 
nie ma Pana nazwiska do marca 2011r., że Pan był kimś, kto chodzi  wokół swojego 
dzieła w sensie zainteresowanie? Nie wierzę, że nie docierało do Pana pocztą taką 
nieoficjalną, że z tym betonem nic się nie dzieje, że to, co stworzył Pan sobie, a losy 
realizacyjne sobie? Jak by Pan się do tego odniósł? 
Leszek Horodyski- Podzielę się z Państwem swoją wiedzą i swoimi opiniami. Po 
pierwsze, program funkcjonalno użytkowy jest to praca na tyle otwarta, że w zasadzie 
praca osoby, która to opracowała kończy się w momencie zamknięcia. To jest zbiór 
wytycznych, wskazań, chęci, sugestii inwestora do, ... 
Stefan Sejwa- Przepraszam bardzo, ale muszę jeszcze wejść w słowo, bo Pan 
powiedział, że jest to sugestia do projektu. To jest bardzo istotne określenie tego 
znaczenia, tego słowa, bo na ile to jest obligo dla tych wszystkich służb projektowych, 
budowlanych, wykonawczych? 
Leszek Horodyski- Wytyczne to delikatne słowo, zawsze mówimy o wytycznych, ale 
chodzi o wskazania, wymóg, który ma być spełniony, ponieważ ja w imieniu 
zamawiającego określam obszar zamówienia. Najlepszym sposobem realizacji tego 
typu inwestycji jest jak wynika z ustawy o zamówieniach publicznych zastosowanie 
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inwestycji liniowych. Miasto określa w programie obowiązki, między innymi jest 
obowiązek  uzyskania akceptacji dokumentacji  zamawiającego. W programie 
funkcjonalno użytkowym jest taki wymóg. Jeżeli ktoś zasugerował wykonanie z 
betonu technicznego, inicjatywa wyszła z Miasta. Gdyby w międzyczasie, jest taka 
możliwość, zamawiający zmienił zdanie mógł wprowadzić jakieś tam poprawki do 
programu funkcjonalno użytkowego, ponieważ jakieś tam poprawki w międzyczasie 
były wprowadzane. Jeżeli byłaby jakakolwiek zmiana parametrów pfu, były pytania i 
zamawiający mógł jeszcze zmienić, np. niektóre sugestie. .... 
Stefan Sejwa- Jeden z oferentów stwierdził, jest protokół z przetargu, że jego zdaniem 
użycie betonu architektonicznego podraża inwestycje o 19 mln zł.  
Marek Surmacz- To, w jaki sposób autor projektu odpowiadał  oferentom mogło 
decydować o ich postępowaniu, albo podwyższyć cenę oferty, albo odstąpić od 
przetargu, bo nie mają możliwości czy umiejętności wykonania takiego betonu. 
Leszek Horodyski- To, o czym Pan mówi było w sugestii, ale nie uzyskano 
odpowiedzi. Pojawiły się 2-3 punkty, generalnie pytania nie są po to, aby coś 
wskazywać zamawiającemu albo sugerować zmiany. Druga rzecz to pfu  jest  
materiałem przyprojektowym on nie jest objęty ochroną, nie wymaga kontynuacji. 
Osobiście czuję się związany z tematem, ale tutaj nie ma jakby konsekwencji. 
Rozumiem, że logicznym byłoby i zostało przez nas przyjęte bez żadnego sprzeciwu i 
z przyjemnością gdyby na etapie projektowania przed wejściem w fazę realizacji 
uzgodnienie z zamawiającym pfu, zaproszenie, to Firma przyjęłaby, że wszystkie 
rzeczy, które były  bez ich wz-tki zostały spełnione w projekcie.  Na etapie 
projektowania, jeżeli byśmy byli zaproszeni to chętnie byśmy wzięli udział, ale 
wymogu prawnego nie ma. Nie mieliśmy wpływu na realizację inwestycji. Mogę 
potwierdzić, że taki beton od początku był planowany przy inwestycji i różnica 
technologiczna  jest bardzo duża, koszty trudno określić. Myślę, że na tym etapie 
opinia inżyniera kontraktu jest nieodpowiednia, różnica jest w kosztach i sposobie 
wykonania. Być może mógł być wykonany z betonu technicznego, ale takie rzeczy 
trzeba zawrzeć na początku przy przetargu i wtedy byłoby to formalnie.  
Jerzy Wierchowicz- Pan mówi o zaleceniu, sugestii ze strony Miasta, Wydziału 
Inwestycji,... 
Leszek Horodyski- Taka była umowa, chodziło o nie podnoszenie kosztów. 
Marek Surmacz-Czy między Miastem a Pana Pracownią jakaś korespondencja w tym 
względzie istniała, te sugestie wynikały, nie wiem z udokumentowanego spotkania, 
narady, wskazań, jakiś materialny dowód? 
Leszek Horodyski- Wszystko jest zgrane na płytce, którą Państwu przekazałem. 
Marcin Kurczyna- Czy jakieś sugestie się pojawiły w rozmowie, Pana przekonanie, że 
to musi być beton  architektoniczny skąd to się wzięło, z rozmowy?  
Leszek Horodyski- Na płytce są dokumenty i informacje, pismo z Urzędu Miejskiego 
dotyczące realizacji i oczekiwania wobec tego betonu,... 
Stefan Sejwa- Projektanci, wszystkie te instytucje budowlane, które się przewijały 
podkreślili jedną rzecz, że dla nich argumentem, że nie podjęli realizacji zadania w 
betonie architektonicznym było to, że  taki obiekt jak parking podziemny musi mieć 
stosowną kolorystykę, musi mieć możliwość zróżnicowania malowania miejsc 
parkingowych, pięter. Taką orientację i przy betonie architektonicznym było to sprawą 
mało wykonalną, a przy betonie technicznym można lepiej pomalować. Takie 
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argumenty padały. W związku z tym, nie jestem budowlańcem, ale powołując się na 
ten argument, zmniejszając rolę, rangę betonu architektonicznego jakby tłumacząc to 
odstępstwo. Jakby Pan się do tego ustosunkował? 
Leszek Horodyski- Opinia jest bzdurna, na pewno bezpodstawna. 
Marcin Kurczyna- Odczytam Panu jak to brzmi:, „ zaprojektowano beton techniczny 
w przestrzeni parkingowej z uwagi na to, że elementy betonowe będą malowane, więc 
podzielenie parkingu na strefy, itd. Zastosowanie betonu architektonicznego jest 
nieestetyczne, nie wytrzymałościowe, do pełnego wykorzystania betonu 
architektonicznego potrzebna jest pełna ekspozycja elementów betonowych....    W 
związku z tym uznano, że użycie betonu architektonicznego jest bezcelowe.” 
Marek Surmacz-Nawiążę do Pańskiego wcześniejszego stwierdzenia o tym, że ten 
sposób  zaprojektuj i wykonaj nie jest zbyt dobry, bo w pewnym momencie stawia 
zamawiającego w konflikcie z wykonawcą. To nie dziwi, że wykonawca podejmuje 
polemikę, bo wychodzą te obawy, o których mówiliśmy wcześniej, być może nie ma 
zdolności do wykonania tego betonu i szukał usprawiedliwienia, dlatego musiał tak 
zrobić. Pan mówił, że one są wytycznymi, ale  w moim przekonaniu one wiążą 
praktycznie projektanta. 
Leszek Horodyski- Tutaj jest napisane malowanie jest zgodne z zasadami znakowania 
pionowego i poziomego. To nie jest tak, że to ma być pomalowane przez wykonawcę, 
malowanie betonu architektonicznego jest bez sensu, bo tu chodzi o malowanie 
oznakowania na ścianach i posadzkach.  
Marek Surmacz- Malowanie na betonie architektonicznym jest wygodniejsze i 
czyściejsze niż na porowatej powierzchni, to jest oczywiste. 
Leszek Horodyski- Oznacza się liniami żółto czarnymi, to są tego typu znaki 
ostrzegawcze. Pasy malowane, wydzielanie miejsca parkingowego, to są malowania 
tego typu, oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie, a nie malowanie ścian w 
całości.  Moja prywatna opinia, może mało obiektywna, ale są okładziny z betonu 
architektonicznego grubości 2 cm, można to zrobić jako okładzinę betonów gładszych. 
Gdyby wykonawca chciał pójść tą drogą to mógłby z tego wybrnąć, że zrobiliśmy z 
betonu technicznego, a w środki okleiliśmy płytami z betonu architektonicznego.... 
Marek Surmacz-  Projektant miał prawo odstąpić od pfu. 
Stefan Sejwa- Po akceptacji zamawiającego, ale nie ma akceptacji. 
Marek Surmacz- Wykonawca się tłumaczy bardzo sprytnie, -„ja odczytałem projekt 
zaakceptowany uzgodniony przez inżyniera kontraktu z zamawiającym i ja go 
zrobiłem, a wy dzisiaj oczekujecie czegoś innego”. 
Jerzy Wierchowicz- Inżynier kontraktu twierdzi, że zamiana betonu nie ma żadnego 
znaczenia. Szukaliśmy, kto zdecydował fizycznie o zamianie betonu na techniczny, a 
obecny na posiedzeniu inżynier kontraktu twierdzi, że to właściwie jeden beton czy 
drugi to wszystko jedno. 
Leszek Horodyski- Informację na temat różnicy jest szeroko dostępna,  w 
klasyfikatorach o odpowiednim  szalowaniu, o utrzymaniu jednorodnej struktury 
masy, koloru, to nie są wszystkie szczegóły techniczne, ale na pewno nie można go 
pomylić z żadnym innym materiałem. 
Marek Surmacz- Mam pytanie, czy w Gorzowie znany jest Panu obiekt wykonany z 
betonu architektonicznego, w tej technologii? Ja podejrzewam, że u nas nie ma 
betoniarni zdolnej do wyprodukowania takiego betonu. 
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Leszek Horodyski- Elementy stadionu żużlowego są robione. 
Marek Surmacz-Kto to wykonywał? 
Leszek Horodyski- Beton architektoniczny ma powierzchnię gładką, nieomal  jak 
szkło. 
Marek Surmacz- Niewiele jest obiektów w tej technologii budowanych? 
Leszek Horodyski- Wykonawca robi na podstawie projektu, jeżeli projekt zakładał  
beton  techniczny to wykonawca jest kryty, jeżeli zamawiający za pomocą swojego 
przedstawiciela, czy osobiście to zaakceptował to projektant jest w jakiś sposób kryty. 
Wówczas ta zamiana nastąpiła po stronie zamawiającego, tak powinno to się dziać w 
normalnym wykonawstwie. W przypadku tego systemu  zaprojektuj i wybuduj nie 
może być rozmowy, że wykonawca mówi tak zrobiłem jak było w projekcie, ponieważ 
wykonawca sam zrobił projekt. W tej sytuacji etyka zawodowa obliguje nas do 
zastosowania się do potrzeb klienta. Tłumaczenie w tej sytuacji, że wykonawca dostał 
projekt, a on go wykonał nie powinno mieć miejsca.  
Marek Surmacz- Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu było też na zasadzie 
zaprojektuj i wybuduj, Interbud West zlecił opracowanie projektu do Warszawy. Jeżeli 
ten projekt został podtrzymany to ten projekt został ponownie, ale, na jakiej zasadzie 
przekazany Polimexowi? 
Leszek Horodyski- W naszym projekcie są wytyczne dla wykonawcy,.... 
Jerzy Wierchowicz- Czy w projekcie architektonicznym,..... 
Leszek Horodyski- Jest zapis, aby garaż wykonać z betonu architektonicznego. W 
procedurach zaprojektuj i wybuduj sytuacja jest trochę niezręczna, bo wymusza pewne 
działania. 
 Jerzy Wierchowicz- Po pierwsze, kto wpadł na pomysł betonu architektonicznego? Po 
drugie, kto fizycznie doprowadził do zamiany? 
Leszek Horodyski- Rozumiem to pytanie, ale koncepcja to element projektowania, 
natomiast wytyczne do projektowania i w konsekwencji do wykonawców. Wiadomo, 
że jak ktoś założy pewne rozwiązania to wykonawca je zrealizuje, czyli wróci do 
projektowania. Wytyczne   wynikające z woli zamawiającego, nasza rola polega na 
tym, aby uściślić wymagania techniczne. Chce mieć np., taką a nie inną formę z takich 
materiałów i określone, jakie warunki ten materiał ma spełnić. Szczegóły są podane. 
Było takie stwierdzenie, że Miasto już zapłaciło za ten projekt i niech on zostanie. 
Przyznam, że mnie trochę to zdziwiło, bo inwestycja niezrealizowana i była 
możliwość wykonania od początku, ale sprawa zamknięta i nie było już powrotu. 
Marek Surmacz- Tym bardziej, że taki obiekt o takiej kubaturze jest kosztowny. 
Jerzy Horodyski- Nie chodziło o to, że wykonawca mógł to zaprojektować w innej 
formie. Nie chcę osądzać żadnej z Firm, ale każdy robi pod swoje narzędzia, pod 
swoje możliwości techniczne, chęci, koszty. Inny wykonawca mógł zaproponować 
inne rozwiązania, inną formę przestrzenną. My nie mogliśmy zmieniać, chociaż 
mieliśmy ochotę żeby namówić Miasto do zmian. 
Stefan Sejwa- To właściwie Pan nam skomplikował życie a nie ułatwił, gdyby to była 
taka prosta sytuacja, że jest projekt, program funkcjonalno użytkowy, realizujemy 
projekt to wszystko jest jakby jasne. Cały czas myślę o tym, co Pan mówił o formule 
zaprojektuj i wybuduj, bo to daje z Pana wypowiedzi wynika, pewną autonomię dla 
wszystkich wykonawców, w fazie projektowej i w fazie wykonawczej i to jest cały 
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problem. My mamy odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego podjął decyzję. W 
związku z tym,.... 
Marek Surmacz- Uściślijmy, żeby było jasne, zgłaszasz wątpliwości odnośnie tego, że 
jest jakaś autonomia, nie ma autonomii. W przypadku zaprojektowanej części głównej 
hali i przejęciu projektu z poprzedniego przetargu gdzie wskazano rodzaj granitu, 
drewna egzotycznego. Sprawa zamknięta. Jeżeli chodzi o garaż to Program 
Funkcjonalno Użytkowy wiąże przyszłego projektanta, a zamawiający powinien 
wiedzieć ewentualnie o każdej,..... 
Stefan Sejwa- Interbud West jako podwykonawca przejął uprawnienia zaprojektuj i 
wybuduj. 
Leszek Horodyski- Z informacji prasowych i internetowych wynika, że można 
zmienić sposób opisywania. Spotkałem się z określeniem, że to było uzgodnione z 
projektantem, inspektorem nadzoru, wykonawcą  i zamawiającym, nie ma czterech 
stron. Jest zamawiający i wykonawca robót, a projektanci są pełnomocnikami 
wykonawcy robót, a  inspektor nadzoru jest zamawiającym. Uzgodnienie może być 
tylko między dwiema stronami. Nie ma tych trzech etapów, nie  może być tak, że 
inspektor nadzoru martwi się, że projektanci coś zmienili, więc wykonawca to zrobi.  
Stefan Sejwa- W materiałach, w korespondencji pojawiają się cztery strony. 
Marcin Kurczyna- Racja, tylko po tych dwóch stronach są po dwa podmioty mimo 
wszystko. Po stronie zamawiającego  występuje sam zamawiający w postaci Wydziału 
Inwestycji,... 
Leszek Horodyski- Do dyskusji są tylko dwie strony, mówienie, że to podwykonawca 
zmienił beton jest śmiesznym tłumaczeniem, ponieważ to on jest wykonawcą. 
Marek Surmacz- Dzisiaj on jest zainteresowany takim tłumaczeniem. 
Marcin Kurczyna- W naszej dokumentacji pojawiają się takie dokumenty jak np. 
projekt koncepcyjny garażu i projekt budowlany garażu. W którym dokumencie 
pojawia się informacja o technicznych wymogach, z której będzie wynikało, że to już 
nie jest ten beton architektoniczny? 
Leszek Horodyski-  W każdym dokumencie może się pojawić informacja dotycząca 
materiałów, zarówno w koncepcji, ponieważ prace koncepcyjne zakładają takie 
informacje jak materiał do budowy obiektu. Prace koncepcyjne powinny być 
uzgodnione z zamawiającym i potwierdzone. Projekt budowlany przedłużenie 
pierwszego pozwolenia na budowę powinien być też uzgodniony, ponieważ jest tam 
jeszcze większe uszczegółowienie projektu koncepcyjnego, wstępnego z 
zamawiającym. Pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy też powinien być 
uzgodniony. Kiedy mamy inwestycję prowadzoną poprzez zamówienia publiczne, na 
każdym etapie takie zmiany jak zmiana materiałów, jeden beton na inny, za każdym 
razem jest potrzebna akceptacja klienta.  Jakakolwiek zmiana  parametrów, umowy, 
zakresu, przedmiotu umowy może skutkować tym, że ktoś z oferentów, który został 
odrzucony i nie ma pełnej wiedzy może  zaskarżyć całą inwestycję, w zasadzie na 
każdym etapie inwestycji można zaskarżyć całość postępowania, nie tylko w 
momencie rozstrzygnięcia, ale także w czasie realizacji.  To jest niebezpieczna 
sytuacja w momencie jakichkolwiek zmian. Chodzi tutaj o zmiany wpływające na 
wartość inwestycji lub na trudność technologii wykonania, coś, co mogło być 
elementem  przystąpienia lub nie przystąpienia lub odrzucenia innych ofert. 
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Marcin Kurczyna- W tych dwóch dokumentach nie pojawia się ani beton techniczny 
ani beton architektoniczny tylko pojawia się beton konstrukcyjny. 
Leszek Horodyski- Beton konstrukcyjny to inaczej beton techniczny, ale nie beton 
architektoniczny. Beton konstrukcyjny jest betonem zwykłym. 
Marek Surmacz-W takim rozumieniu beton architektoniczny też jest betonem  
konstrukcyjnym. 
Leszek Horodyski - Beton konstrukcyjny jest betonem technicznym, z tego robi 
fundamenty, itp. Beton architektoniczny określa się innym mianem. Beton 
konstrukcyjny powinien wzbudzić pewną wątpliwość już na etapie projektu 
konstrukcyjnego, że jest sugerowana zmiana. Jeżeli to zostało zatwierdzone przez 
zamawiającego,... 
Marek Surmacz- Pan jest autorem koncepcji architektonicznej budowy garażu? 
Leszek Horodyski-W tym momencie dosyć szczegółowo określili śmy wymagania, 
ponieważ bez rysunku ciężko jest słowem napisać. Natomiast projektowanie i 
realizacja była po stronie wygrywającego. 
Marek Surmacz-Pan prezentował  te pfu w jakiś sposób szczególny w mieście w 
Urzędzie? 
Leszek Horodyski- Była koncepcja i jakby przekazanie zainteresowanym, generalnie 
nie ma takiej procedury, a pfu jest wykonywane,.. 
Stefan Sejwa-  W materiałach, które otrzymaliśmy czytam, że 13.04.2009r. projekt 
koncepcyjny uzyskał akceptację P.Jędrzejczaka, podpis Prezydenta na tym projekcie 
koncepcyjnym i 15.04.2009r. już jest ustalona cała kwestia projektu  koncepcyjnego 
garażu między innymi przy udziale p.Frąca- głównego projektanta,  p.Heppa i p.Dybki 
z Urzędu Miejskiego, a 25 maja wykonawca przekazuje inżynierowi kontraktu projekt 
budowlany garażu celem wniesienia uwag.  
Marcin Kurczyna- My tych dokumentów do końca nie analizowaliśmy, jest ogólna 
informacja, którą mamy od Zespołu powołanego przez Pana Prezydenta. Natomiast ja 
nie mogę powiedzieć Panu w 100%, że tam był wszędzie beton konstrukcyjny, czy 
beton konstrukcyjny był wpisany jako ta część konstrukcyjna budynku. W projekcie 
była przedstawiona ogólna koncepcja budynku garażu  określająca program użytkowy 
oraz ogólne parametry techniczne w zakresie wielkości powierzchni zaprojektowanej 
budynku. Została określona forma i funkcja architektoniczna oraz układ konstrukcyjny 
wskazujący jedynie rodzaj konstrukcji jako żelbetową monolityczną w układzie 
konstrukcyjnym słupowo płytowym. Co by to nie znaczyło? 
Leszek Horodyski- Tam jest opis konstrukcji. 
Marek Surmacz-  Dziękujemy za przybycie na nasze posiedzenie. 
Stefan Sejwa- Dalej nie wiemy, kto podjął decyzję? 
Marcin Kurczyna- W materiałach jest, że Daniel Frąc. 
Stefan  Sejwa- Nie. 
Jerzy Wierchowicz- Moment zamiany jest dla mnie oczywisty, pismo z 18.11.09r. 
wykonawca pisze do inżyniera kontraktu, to, co Pan  cytował, że beton 
architektoniczny się nie nadaje i robimy beton techniczny. Pismo dotarło do Wydziału 
Inwestycji, do p.Heppa, który proponuje przyjąć te sugestie, czyli przyjąć projekt 
zamiany betonu architektonicznego na techniczny.  
Jerzy Synowiec- Jest tu porozumienie wykonawcy z zamawiającym. 
Jerzy Wierchowicz- Tak, ale na niskim pułapie. 
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Marcin Kurczyna-, W którym miejscu jest ta zgoda p.Heppa? 
Jerzy Wierchowicz- Zgody nie ma, jest tylko pismo. 
Stefan Sejwa- Pan Hepp tylko przyjął pismo, ale zgody nie ma i z tego pisma nie 
wynika, że p.Hepp podjął decyzję.  
Jerzy Wierchowicz-Tak, wiemy tylko, że p.Hepp pismo otrzymał. Zamawiający pisze 
do inżyniera kontraktu, inżynier kontraktu pisze do Wydziału Inwestycji, że zgadzam 
się z tymi sugestiami.  Inżynier kontraktu, czyli osoba reprezentująca Miasto. Pan 
Hepp kwituje, że otrzymał pismo i na tym się kończy. Pan Żelazowski mówi, że on 
tego pisma nie ma, nie widział go, a później jak odszedł w końcu grudnia powiedział, 
że nie przyszło mu do głowy, że tego tematu nikt nie pociągnął.  
Marcin Kurczyna- Obawiam się, że bez p.Heppa niewiele wyjaśnimy, jest tutaj główną 
osobą. 
Jerzy Wierchowicz- Podstawy twierdzenia, że Miasto wiedziało są, bo 
potwierdzenie,... 
Jerzy Synowiec- My nie szukamy tutaj winowajcy w sensie procedury karnej, tylko 
czy Miasto zaakceptowało prośbę wykonawcy, czy nie. 
Marek Surmacz- Jest potwierdzenie przyjęcia informacji, jest bezczynność. Teraz 
pytanie, czy inżynier kontraktu w związku z tą  sytuacją nie przekroczył kompetencji 
występując do wykonawcy z aprobatą nie będąc skonsultowanym z zamawiającym? 
Stefan Sejwa- Ja bym ujął to inaczej, między 17 listopada jest taka fajna odpowiedź  
Budopol do wykonawcy o kwestii materiałów, między 17 listopada, a 22 stycznia w 
tym czasie zapadła decyzja o ostatecznym projekcie wykonawczym, czyli zamianie 
betonu. Nie można z  analizy materiałów, które otrzymaliśmy zadecydować, kiedy to  
dokładnie nastąpiło? Przeanalizowałem bardzo szczegółowo, między 17 listopada, a 
22 stycznia 2010r. nastąpiła decyzja o przyjęciu projektu wykonawczego, który jest po 
budowlanym, czyli o zamianie betonu. Projekt wykonawczy jest taki, który już idzie 
do realizacji. 
Marek Surmacz- Dokumentem wiążącym, ostatnim ogniwem aprobaty ze strony służb 
miejskich jest projekt budowlany,  bo on służy wydaniu pozwolenia na budowę i tutaj 
służby miejskie materialnie ostatni raz się z nim zapoznały, aprobując go. 
Stefan Sejwa-  Żeby uzasadnić mój tok rozumowania, 17 listopada 2009r. pojawia się 
taka rzecz, Budopol pisze -,.... 
Jerzy Wierchowicz- Polimex jest wykonawcą, a Budopol? 
Stefan Sejwa- Budopol to jest Firma projektowa. Cytuję: „ zdecydowano się na użycie 
betonu technicznego, ale też nie ma przeszkód technicznych i formalnych na 
wprowadzenie betonu architektonicznego w projekcie wykonawczym, decyzja należy 
do zamawiającego.” Od 17 listopada jeszcze mamy sytuację, kiedy nie ma decyzji. 
Marcin Kurczyna- To, o czym Pan mówi, ta korespondencja, to jest efekt interpelacji 
p.Surowca, który pyta,... 
Stefan Sejwa- Dnia 17 listopada jeszcze nie ma, kto podjął decyzję i dlaczego? W 
związku z tym, ktoś musiał taką decyzję poza Miastem podjąć. 
Jerzy Wierchowicz- Dnia 18 listopada 2009r. jest pismo wykonawcy do inżyniera 
kontraktu gdzie sugeruje,  nieomal decyduje, że beton techniczny jest dobry, a 
architektoniczny zły.  
Stefan Sejwa- Jeszcze 20 stycznia Inwent znowu pisze do wykonawcy. 
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Jerzy Wierchowicz- Mówimy  o listopadzie 2009r. , pismo  26.11.2009r. przyjmuje 
p.Hepp, gdzie inżynier kontraktu sugeruje przyjęcie  zmian proponowanych przez 
wykonawcę. 
Marek Surmacz- Proszę wziąć pod uwagę, to, że w tym czasie Naczenikim Wydziału 
Inwestycji był p.Żelazowski, ale 1 stycznia 2010r. przyjmuje stanowisko 
Pełnomocnika z zakresem odpowiedzialności dalej nadzorowania z ramienia 
Prezydenta Miasta przebiegu realizacji inwestycji. Mówi, że widzi, iż leją inny beton, 
ale do głowy mu nie przyszło, że nikt tego nie uregulował. 
Jerzy Wierchowicz- Chociaż to należało do jego kompetencji.  
Marek Surmacz- Dopiero przystępuje się do budowy tego garażu, jeszcze nic nie ma, 
czyli inwestycja jest w środku wykonania, bryła całej sali głównej jest dopiero 
zwieńczona, albo jeszcze nie.  W rok 2010 zaczęto  ją wyposażać i przykrywać. 
Marcin Kurczyna- Musimy w końcu ustalić, który dokument wskazuje jednoznacznie, 
że dokonano zamiany, bo jeżeli to był faktycznie dokument ten,... 
Stefan Sejwa-Nie ma tutaj takiego dokumentu. 
Marek Surmacz- Tutaj w dokumencie, o którym mówił p.Sejwa jeszcze na tym etapie 
17 stycznia 2010r. jest mowa w projekcie wykonawczym o możliwości, że jest to  
wprawdzie ten, jest stwierdzenie, że zastopowano ten, ale,....... 
Stefan Sejwa- Stworzenie dla zamawiającego alternatywy, można wpłynąć na .... 
Marcin Kurczyna- Zamawiający o tym nie wie, bo ta informacja zamawiającego już 
nie dochodzi tylko staje na etapie zdaje się wykonawcy. 
Stefan Sejwa- Człowiekiem dla zamawiającego jest inżynier kontraktu, który 
reprezentuje jego interesy.  
Marek Surmacz-Nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich dokumentów, trochę dziwna 
sytuacja. Jest inżynier kontraktu i obok niego na tym samym placu budowy jest 
Pełnomocnik Prezydenta. 
Jerzy Wierchowicz- Jak jest inżynier kontraktu to, po co pełnomocnik? 
Stefan Sejwa- Pan Hepp o czym dzisiaj mówiliśmy jest potrzebny. 
Marek Surmacz- Zwrócimy się o informację, jaka jest sytuacja p.Heppa?  
Jerzy Synowiec-W polskim prawie nie ma już pojęcia, że człowiek jest chory,  
zastąpiono to tym, że ktoś przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
Marcin Kurczyna- Informacja była od projektanta do wykonawcy, ale wykonawca już 
dalej tej informacji nie przekazał, tak wynika z dokumentów. Pismem z 18.11.2009r. 
wykonawca przekazał projekt,...... 
Stefan Sejwa- Wykonawca cały czas się broni, po tym 22 do końca 2011r. do marca 
mamy spór, nie mamy żadnej decyzyjności  tylko cały czas odbywa się spór między 
stronami poza zamawiającym, Budopol, Inwent, inżynier kontraktu, Mostostal spierają 
się, który materiał jest lepszy, którego użyć i dlaczego go użyć. Dopiero w marcu  
włącza się w to Miasto pismami p.Tomasika, ale to już „musztarda po obiedzie”. 
Marcin Kurczyna- Dlaczego wykonawca zataja informację, że można to jeszcze 
odkręcić? Jeżeli jest informacja, że projektant wysyła do Polimexu Mostostalu, że 
można to jeszcze odkręcić, a Polimex wysyła tą samą informację, ale bez tego zdania 
do inżyniera kontraktu, czyli już nie przekazuje informacji, że to można jeszcze 
odkręcić, to jakiś miał w tym interes wykonawca. 
Stefan Sejwa-  Dlatego mówię o tym sporze między podmiotami i nie ma 
współdziałania, zgody, tylko udowadnianie sobie kto ma rację. 
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Marek Surmacz- Kogo zaprosimy na następne posiedzenie? 
Marcin Kurczyna- Proponuję ponownie zaprosić p.Heppa. 
Stefan Sejwa- Proponuję zaprosić p.Stolarską i p.Mitkę. 
Marcin Kurczyna- Powinniśmy wyjaśnić, co się z tymi pismami działo w listopadzie, 
kto to nadzorował. 
Stefan Sejwa- Mam wszystkie informacje przekazywane na sesji w ubiegłej kadencji,  
gdzie p.Stolarska mówi, że wszystko jest dobrze pod kątem realizacji. 
Marek Surmacz- Za tydzień mamy sesję Rady Miasta,  dlatego proponuję spotkać się 
w poniedziałek. 
Marcin Kurczyna- W tym terminie odbywają się inne komisje. 
Marek Surmacz-Niezależnie od przebiegu sesji proponuję spotkać się o godz. 15.00 
we wtorek 19.04.2011r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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