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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, 
iż rzeczywiście w bieżącym roku ze względu na dostawę kruszywa niezgodnego 
z podpisaną umową przez firmę „ŻWIR - MAX" Przemysław Skupiński, Gmina Miasto 
Zgierz odstąpiła od umowy z winy wykonawcy. 

Informujemy, że w latach 2012 i 2013 w trybie przetargu nieograniczonego 
wyłoniono dostawcę kruszywa kamiennego na potrzeby remontu dróg gruntowych 
Gminy Miasto Zgierz. Jedną z firm wykonujących te zadanie był Firma „ŻWIR - MAX" 
Przemysław Skupiński z Dąbrówki Strumiany. 

W 2012 roku nie było przypadków reklamacji dostarczonego przez w/w firmę 
kruszywa. Natomiast w 2013 r. w dwóch przypadkach stwierdzono, 
iż w dostarczonym kruszywie znajduje się duża ilość frakcji zero. 
W związku z tym zwrócono uwagę dostawcy o realizowanie dostaw zgodnie z umową, 
gdyż odstępstwa skutkować będą zerwaniem umowy. Firma dostosowała 
się do warunków zamówienia i wyraziła dalsze zainteresowanie realizacją umowy 
w zakresie wskazanym w umowie. 

Uważamy, że po dwóch latach od tamtych dostaw brak jest możliwości dokonania 
pobrania próbek i właściwej ich oceny, gdyż z uwagi na warunki atmosferyczne -
opady deszczu i śniegu, nawierzchnie tłuczniowe ulegają szybkiemu niszczeniu 
i w celu utrzymania tych nawierzchni w dobrym stanie technicznym są one co pewien 
czas uzupełniane nowym tłuczniem, tak było przez cały 2014 r. oraz przez I połowę 
2015 r. 

Ponadto w okresie zimowym nawierzchnie dróg są sypane piaskiem lub mieszanką 
'no-piaskową w celu likwidacji śliskości nawierzchni, co zwiększa ilość frakcji 
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zerowych na nawierzchni jezdni. Ponadto równanie nawierzchni gruntowych oraz 
ruch pojazdów powodują wymieszanie się tłucznia z piaskiem naniesionym przez 
wody opadowe, co wpływa również na ocenę dostarczonego kruszywa. 

Należy jednak stwierdzić, że przez ostatnie kilka lat stan dróg gruntowych na terenie 
naszego miasta uległ zasadniczej poprawie i obecnie jest w dobrym stanie. Niestety 
na stan tych dróg największy wpływ mają warunki atmosferyczne, szczególnie opady 
deszczu, które najbardziej niszczą te nawierzchnie i wymagają ciągłych napraw 
bez względu na zastosowane kruszywo. 
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