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  Zawiadamiamy osobę współfinansującą budowę kanalizacji w Krępachach i 
Nowej Białej oraz udzielającą pożyczki na budowę przedmiotowej inwestycji z 
Funduszu Ochrony Środowiska 

Wnosimy o podjęcie stosownych kroków prawnych .

                                                              
                                             Informacja 

  Zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia i popełniania w dalszym ciągu przestępstwa 
oszustwa i wyłudzenia pieniędzy znacznej wartości liczonych w milionach złotych. Za roboty 
których faktycznie nie było i za roboty które zostały wpisane w kosztorys lecz faktycznie nie 
zostały wykonane . Według naszych obliczeń jest to kwota grubo ponad 3 000 000,00 
miliony zł . 

  Dotyczy to Wójta Gminy jak i urzędników Urzędu Gminy Nowy Targ wraz wykonawcą 
inwestycji firmę ECOINSTAL z Suchej Beskidzkiej ;  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Krempachy i Nowa Biała . 

  Nasza redakcja od początku realizacji przedmiotowej inwestycji tj. od ogłoszenia o 
przetargu  przez Gminę Nowy Targ prowadzi dziennikarskie śledztwo a o jego wynikach i 
zebranym materiale dowodowym będziemy dokładnie opisywać i nieprawidłowościach jakie 
zostały przez nas wykryte . 

Na początek pokażemy jak działa pan Wójt na innym przykładzie innego publicznego 
zamówienia  Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości gminy Nowy Targ

http://www.urzedasy.pl/


https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1094174,przetarg-
nieograniczonyopracowanie-projektu-zmiany-miejscowego-planu-
zagospodarowaniaprzestrzenneg.html

 Link do nagrania - https://ugnowytarg.sesja.pl/2020/08/28/xvii-sesja-rady-gminy-nowy-targ/

Prosimy o odsłuchanie wypowiedzi pana Wójta z sesji Rady Gminy Nowy

Targ nagranie audio wideo w linku powyżej od 1 godz 11min 55 sek. do 1 godz 16 min 40 sek. i

wyciągniecie wniosków w czyim interesie działa pan Wójt . 
Pan Wójt zamiast dopilnować przedsięwzięcia nałożenie kar na firmę która nie wywiązuje się
z podpisanej umowy która opiewała na kwotę  196 800,00 zł brutto a jej termin upłynął w   
2016 roku Pan Wójt w 2021chce wydać na to samo zadanie następne 300 000,00 zł . 
Co urzędnicy gminy i pan Wójt robili przez okres prawie 4-ch lat po  terminie na wykonanie 
przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z umową .
Ta sprawa dokładnie pokazuje co się dzieje w tej Gminie z publicznymi pieniędzmi .

Wracamy do opisu nie prawidłowości przy realizacji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała . 

W kosztorysie i projekcie jest 30 % wykopów jako kucie skał których wcale nie było wartość 
pozycji kosztorysowej 766 661,30 zł , 30 % wykopów do wykonania ręcznie które są 
bezpodstawnie wpisane w kosztorysie i fizycznie nie były wykopy wykonywane ręcznie 
wartość kosztorysowa 850 600,49 zł, wykonanie drenaży dwustronnych które nie zostały 
wykonane ponieważ fizycznie nie były potrzebne wartość kosztorysowa 162 252, 89 zł .pod 
studnie zaprojektowane były stopy betonowe które nie były wykonywane wartość samego nie
wbudowanego betonu 48 917,74 zł .W przewiert pod potokiem Białka miały być założone 
płozy wielorurowe firmy INTEGRA lub inne równoważne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie w Polsce . Zostały założone płozy wykonane przez firmę       
ECO-TECH nie posiadające dopuszczeń ani aprobat technicznych nie galwanizowane 
według naszych obliczeń na tej jednej pozycji kosztorysowej na pewno wykonawca  zapłacił 
mniej o ok. 90 000,00 zł .Ta pozycja to są nasze szacunkowe wyliczenia ile dokładnie 
należało by sprawdzić   fakturę zakupu w firmie Ecoinstal . Wystąpiliśmy z wnioskiem o 
informację publiczną do Pana Wójta Gminy Nowy Targ o skan faktury lecz jej nie 
otrzymaliśmy. Płozy z firmy INTEGRA ich koszt to 186 099,00 zł zastosowane płozy z firmy 
ECO-TECH w naszej ocenie patrząc na ich jakość nie kosztowały więcej jak polowa ceny 
płóz firmy INTEGRA samo cynkowanie to koszt ok. 21 000,00 zł . 

Dołączymy jako dowód pismo skierowane w tej sprawie do pana Wójta GNT do dzisiejszego 
dnia nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi .

  Poniżej w opisie będziemy podawać stawki i ilości do obliczeń z kosztorysu 
ofertowego jaki złożyła do Gminy Nowy Targ  firma Ecoinstal z Suchej Beskidzkiej        
i na jakich stawkach wykonuje przedmiotową inwestycję . Wszystkie nasze stawiane 
zarzuty można sprawdzić naocznie odkopując małe otwory w ziemi w miejscu prowadzonych
kanałów oraz sprawdzić na podstawie faktur czy dane materiały zostały zakupione a co za 
tym idzie wbudowane przez wykonawcę .

https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1094174,przetarg-nieograniczonyopracowanie-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowaniaprzestrzenneg.html
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Na nasze twierdzenia posiadamy dokumentację zdjęciową 

  Materiały na wymianę gruntu I-II klasy w drogach wartość kosztorysowa ok.173 590,93 zł 
plus grunt piaszczysty 278 156,76 zł nie zostały zakupione i wbudowane tylko wykopy 
zostały zasypane materiałem rodzimym żwirem .  

   Do zawiadomienia załączymy jako załącznik , kosztorys ofertowy złożony do przetargu 
przez firmę ECOINSTAL 

  Pierwsze  spostrzeżenia które wzbudziły nasze podejrzenia to bardzo krótki termin realizacji
zadania ok. 18 km kanalizacji do wykonania praktycznie w ciągu ośmiu miesięcy od 
rozpoczęcia robót  wartość robót to 17 867 029,24 zł. 

  W kosztorysie jest wpisane ok. 30% kopania ręcznego , ok. 30 % kucia w skale ,całkowita 
wymiana gruntu w drogach budowa dwustronnego drenażu oraz przewiert metodą 
mikrotunelingu pod potokiem Białka długości 338mb rurą średnicy fi 1000 odtworzenie 
nawierzchni kilka dziesiąt  przewiertów pod drogami i ciekami wodnymi .

  W naszej ocenie  z doświadczenia jako dziennikarza prowadzącego już podobne 
dziennikarskie śledztwa jak i 30-sto letniego doświadczenia w robotach ziemnych między 
innymi budowie kanalizacji . Taki krótki termin na tak trudne zadanie jest nie realny do 
wykonania przez żadną firmę jeśli było by  wszystko to prawdą co jest w projekcie i 
przedmiarach robót .  Lecz jest to bardzo dobre sito do wyeliminowania wielu oferentów z 
jednym lub dwoma jest się prosto dogadać i wyciągnąć kasę do podziału .

Gminny układ specjalnie tworzy projekty  a następnie kosztorysy i specyfikację istotnych 
warunków zamówienia publicznego , trudne pozornie  do realizacji tak jest i w tym przypadku
. Tworzą to za pomocą projektanta i działu zamówień publicznych urzędu gminy , to o czym 
mówi Wójt w nagraniu z sesji Rady gminy.
 Link do nagrania - https://ugnowytarg.sesja.pl/2020/08/28/xvii-sesja-rady-gminy-nowy-targ/
Projekt , kosztorys i specyfikacje istotnych warunków zamówienia publicznego . Jest to 
prawdą ponieważ muszą się dosyć na kombinować jeśli w kosztorysie mamy wpisane roboty
których faktycznie nie ma a drugie to roboty które są do wykonania ale nie muszą być 
wykonane w tym przypadku budowy kanalizacji to. 

Roboty których nie ma na tej inwestycji .
Kucie skał których nie ma , kopanie ręczne które wykonane było koparkami .

Roboty które są w kosztorysie ale nie muszą być wykonane jeśli się dogada z Wójtem i 
Inspektorem nadzoru na tej inwestycji to.
Wymiana gruntu w drogach  nie była wykonywana ponieważ są to tereny żwirowe a 
specyfikacji i kosztorysie podany jest do wymiany na materiał piaszczysty  który jest w 
terenie w którym prowadzone są roboty . Budowa drenażu dwu stronnego 

https://ugnowytarg.sesja.pl/2020/08/28/xvii-sesja-rady-gminy-nowy-targ/


 Projektant  w dokumentacji geologicznej do przetargu wykazuje 30% wykopów w skalach co
jest nie zgodne ze stanem faktycznym ponieważ w tym rejonie są pokłady żwiru sięgające na
kilka metrów w głąb. Dowody – badania geologiczne tych terenów znajdujące się w 
internecie .  Na tym terenie znajdują się 4-ry żwirownie w Krępachach i Nowej Białej dwie już
są nie czynne  . Dwie żwirownie wydobywają żwir do 20 metrów a pokłady są o wiele 
głębsze ze względu na poziom wód nie jest możliwa głębsza eksploatacja złóż .Takie opisy 
geologi złóż możemy znaleźć w internecie . W kosztorysie podawana jest VIII kategoria 
gruntu to są jednolite skały wymagające użycia specjalistycznego sprzętu . Na terenie 
Krempach i Nowej Białej w miejscach prowadzenia Wykopów pod kanalizację  takich skał nie
ma .Urzędnicy Gminy Nowy Targ doskonale muszą znać sytuację ponieważ każdej  żwirowni
musiały wydawać stosowne dokumenty chociażby przez wydział ochrony środowiska . 

  Każdy z potencjalnych firm oferentów mogących startować do przedmiotowego przetargu a 
nie zna prawdy jak zobaczy taki przetarg  to ucieka od takiego przetargu daleko. 
Rzeczywistość jest taka że to jest jedna równina .Dla potwierdzenia materiał prasowy 
lokalnych mediów z budowy kanalizacji i zdjęcie pokazujące wioskę Nowa Biała.
https://nowabiala24.pl/2020/04/trwa-budowa-kanalizacji/

30 % kopania ręcznego którego praktycznie nie ma ponieważ kanalizacja jest prowadzona 
szerokimi drogami co się nie zgadza z zapisami w opisie z projektu że kanały są prowadzone
ciasnymi  miejscami gdzie nie wejdzie koparka co jest nie prawdą do sprawdzenia w terenie .
W kosztorysie jest do ręcznego wykopania 11 085 m3  co w dzisiejszych czasach jest nie 
realne do wykonania ponieważ dzisiaj ciężko znaleźć kogoś aby kilka metrów wykopał 
ręcznie i to nie na dwa metry głęboko ale na kilkadziesiąt  centymetrów .
Pokarzemy to obrazowo do wykonania jest ok. 18 000 mb kanalizacji x 30% daje nam to ok. 
5 400 mb kanalizacji do ręcznego wykopania kanału średnio 2 metry głębokiego , czy ktoś 
uwierzy że w dzisiejszych czasach znajdą się pracownicy którzy to wykonają a ile by to 
trwało czasowo jedna ściema .

Laikowi  budowlanemu te liczby nic nie mówią więc pokarzemy to obrazowo w obliczeniach
Cena mechanicznego kopania - 10,34 zł m3
Cena ręcznego kopania           -  76,73 zł m3 czyli ponad 7 razy drożej .
11 085 m3 dzielone przez  5 400 mb daje nam to wykop na 205 cm głęboki i na 1m szeroki 
Czy jest to możliwe do wykonania ? Można to  między bajki włożyć.

Kucie skał identyczna ilość w kosztorysie 30% 11 085 m3 doświadczenie z 2019 roku z 
kucia skał przez firmę Ecoinstal w Zawoi gdzie wykonywali kanalizację odcinek ok. 200 mb 



na podobną głębokość kuli ok. 2-ch miesięcy . Byłem tego świadkiem ponieważ przez ten 
czas wykonywaliśmy roboty jako podwykonawca dla innej firmy która budowała inny odcinek 
kanalizacji w Zawoi. 
Czy trzeba być jasnowidzem by uważać że wszystko zostało dokładnie ukartowane?.

30 % kopania ręcznego którego praktycznie nie ma ponieważ kanalizacja jest prowadzona 
szerokimi drogami co się nie zgadza z zapisami w opisie z projektu że kanały są prowadzone
ciasnymi  miejscami gdzie nie wejdzie koparka co jest nie prawdą do sprawdzenia w terenie .

  I tak  się  stało do przetargu  przystąpiły tylko dwie firmy Ecoinstal z Suchej 
Beskidzkiej i firma Machnik z Krynicy wykonawca pierwszego etapu budowa 
kanalizacji i oczyszczalni w Krepachach .

  Trzeba nadmienić że obydwu oferentów którzy złożyli oferty bardzo  dobrze się znają 
ponieważ ciągle startują na tych samych przetargach na tym terenie a w 2018 roku razem w 
konsorcjum wykonywali kanalizację w Brzeszczach .

Wykonawca zakresu podstawowego
Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118
tel. 18 476 17 46

 
Wykonawca zakresu rozszerzonego
EKOINSTAL Sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874-19-28

https://brzeszcze.pl/budowa-kanalizacji-informacje,8370

  Nasze podejrzenia ze doszło do zmowy między tymi firmami a urzędnikami gminy a w 
szczególności Wójtem Gminy argumentujemy tym :



  Jako dziennikarz a jednocześnie właściciel firmy wykonującej roboty ziemne od 30 lat 
między innymi budowa kanalizacji jako podwykonawca  korzystamy z portalu ,,Biznes Oferty’’
gdzie są publikowane ogłoszenia o przetargach jak i ich wyniki . Musimy stwierdzić ze akurat
te dwie firmy Ecoinstal jak i Firma Machnik zawsze dają jedne z najniższych cen na 
przetargach jest to w granicach 65 do 75 % kosztorysu inwestorskiego . 
   Dziwnym trafem w tym przetargu obydwie firmy dały cenę  prawie 100 %  kosztorysu 
inwestorskiego ?.     Należy podkreślić że kosztorys inwestorski jest maksymalnie 
naciągnięty pozycjami których faktycznie nie ma do realizacji. Kucie skał , wymiana gruntu 
w drogach , kopanie ręczne, budowa drenażu , podłoża betonowe pod studnie. 
Wszystkie te pozycje w kosztorysie to jeden wielki szwindel na wyciągnięcie gminnej 
kasy . Według naszych obliczeń kosztorys inwestorski powinien być niższy minimum  
3 000 000,00 zł .

Pokarzemy wyniki innych przetargów gdzie startowały te firmy.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - zadanie II”. 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Informacja_z_otwarcia_ofert%20(1).pdf
Świątniki Górne, dnia 20.04.2020 r. 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 8 945
100,23 zł brutto. minus 30% = 6 261 570,16 zł firma Machnik wygrywa za ok67% 
kosztorysu inwestorskiego do przetargu startowało 17 firm



  Zakres robót wchodzący w skład przedmiotu zamówienia, obejmuje budowę 13.224,5 mb 
(słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery metry i pięćdziesiąt centymetrów) 
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym, budowę sześciu pompowni 
ścieków sieciowych i trzech pompowni przydomowych wraz z zasilaniem energetycznym, 
odtworzenie dróg oraz budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 42,0 m 

  Kanalizacja w Świątnikach Górnych do budowy w terenie pagórkowatym kanały na dużych 
głębokościach  a nie jak w Krępachach i Nowej Białej jak na stole równiuteńko  i stosunkowo 
płytko poza kilkoma krótkimi odcinkami gdzie były przegłębione kanały do zabudowy 6-ść 
pompowni w Nowej Białej 1-dna pompownia . W Nowej Białej kruszywa i piaski na miejscu w 
odległości do 2-ch kilometrów od budowy w Światnikach kilkanaście kilometrów od budowy i 
cena na pewno wyższa za 1 tonę okolice Krakowa . 

  Na tej budowie firma Machnik nic nie kombinuje musi uczciwie robić nie ma do czego
się doczepić a Pani Burmistrz w naszej ocenie jest bardzo transparentna. 

  Nasza redakcja wysłała wniosek o informację publiczną do Gminy Świątniki Górne pełną 
informację publiczną otrzymaliśmy na trzeci dzień .

  Z Gminy Nowy Targ w na początku otrzymywaliśmy informację publiczną w 14 dniu na 
ostatnio wysłane wnioski otrzymaliśmy wezwanie o wskazanie  Szczególnej Istotności dla 
interesu publicznego by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych . 



  W Gminie Czarny Dunajec przetarg wygrała firma Ecoinstal i tam też kombinuje gmina 
też w drogach gminnych wpisała w kosztorysie wymianę gruntu której firma Ecoinstal nie robi
tylko zasypuje rodzimym gruntem żwirem idealny materiał . Należało by zapytać pana Wójta 
w jakim celu w kosztorysie wpisali wymianę gruntu na kruszywo drogowe a tego nie 
wykonują wykonawcy ?. 
  Według kosztorysu 3 000 m3  wymiany gruntu też do sprawdzenia miało być zgodnie z 
kosztorysem stosowane kruszywo drogowe a jest z powrotem dawany rodzimy grunt . Z 
relacji naszych informatorów podwykonawca odwozi urobek na plac na ul Parkowej i jeszcze 
w inne miejsca a następnie z powrotem przywożony jest do wykopów .

Wracamy do budowy kanalizacji w Nowej Białej i Krempachach

Analiza pozycji kosztorysu ofertowego zostanie przedstawiony w dalszej części naszych 
dziennikarskich działań .



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciąg dalszy dziennikarskiego śledztwa analiza kosztorysu i porównanie cen 
materiałów i robocizny dawanych przez firmę Ecoinstal w innych przetargach .

Nasze podejrzenia.

  Nasza redakcja postanowiła wystąpić o informację publiczną do innych gmin gdzie firmy 
startujące do przedmiotowego przetargu składały oferty na budowę kanalizacji aby sprawdzić 
chociażby ceny w ich ofertach , niektórych materiałów chociażby piasku jak i cen za roboty . 
Aby wyeliminować podejrzenie ustawienia przetargu czyli zmowy cenowej miedzy oferentami 
którzy się znają a jeden z oferentów wykonywał już dla Urzędu Gminy Nowy Targ inwestycję 1-
szy etap budowy kanalizacji w Krepachach . Swoje podejrzenia uzasadniamy stawkami jakie 
były złożone w ofertach .

Porównamy ceny dane do przetargu przez Ecoinstal w Nowym Targu i Czarnym Dunajcu.
W obydwu kosztorysach jest zapisane materiały 0% kosztów zakupu . 

Czarny Dunajec

Nowy Targ

Bardzo ciekawe dla porównania taka sama stawka robocizny 15 zł r-g , 0% kosztów 
zakupu , takie same koszty pośrednie i taki sam zysk 10% . a co jest w rzeczywistości 
jest po niżej do porównania , ktoś minął się z prawdą , tak się robi kasę  .
Ecoinstal na pewno nie był ustawiony z Wójtem dając takie ceny?.

Materiał ceny netto                                          Nowy Targ                Czarny Dunajec

-Piasek za 1m3                                                  118,00zł                             30,00 zł
-Rura kanalizacyjna Fi 200  za 1mb                   50,27 zł                              41,28 zł
-Rura kanalizacyjna Fi 160  za 1mb                   35,67 zł                              26,81 zł
-Grunt kat I-II za 1m3 co to za materiał?          28,13 zł                              Brak
-Materiał do zasypu w części drogowej za 1m3 
który nie był dawany ponieważ było zasypywane
 rodzimym gruntem żwirem                            60,00 zł                              10,00 zł
-Wykop mechaniczny za 1m3                            10,34 zł                              3.29  zł
-Beton pod studzienki nie był dawany pod 
studnie cena rynkowa netto ok.250 zł za 1m3  487,39zł                              Brak                      



-Przewierty pod drogami za 1mb                       717,21zł                             450,00 zł
-Kucie skał których nie było  za 1m3                116,89 zł                             Brak

Kategoryzację gruntów uwzględniającą specyfikę i stopień trudności urabiania 
w złożu
zawarto w normie PN-B-06050:1999.

Kategorie gruntów ze względu na odspajanie i ładowanie:

I – grunt najłatwiejszy do odspajania: suchy piasek i ziemia uprawna,

II – między innymi piasek wilgotny, piasek gliniasty, drobny żwir,

III i IV – wykopy można jeszcze wykonywać bezpośrednio,

V÷VII – grunty skaliste, wymagające użycia specjalistycznego sprzętu,

VIII÷XVI – skały o różnej twardości, im wyższa kategoria, tym skała twardsza; 
wykopy
wykonuje się dwuetapowo: najpierw należy odspoić, a potem usuwać skruszoną 
skałę.

Pokazujemy obrazowo obliczenia pewnych pozycji z kosztorysu. 

  Na nasze spostrzeżenia coś się nie zgadza w pozycjach kosztorysu , jeśli mechanicznego kopania 
jest 70% + 30% ręcznego i 30% odspajania skał to daje nam 130% ?. 

Niektóre pozycje  mają 70% kopanie mechaniczne 30% kopanie ręczne i 20 % odspajanie skał

Pozostałe mają 70% kopania mechanicznego plus 30% kopania ręcznego

      Do wyjaśnienia. Po złożeniu oferty przetargowej do urzędu Gminy ktoś tą ofertę powinien sprawdzać ?.

Kosztorys ofertowy do przetargu firmy Ecoinstal jako dowód  został przesłany w załączniku w wcześniejszej 
wiadomości do tej wiadomości dołączymy kosztorys ofertowy firmy Ecoinstal z Czarnego Dunajca do 
porównania cen . 

    Jako załącznik dołączymy przedmiar robót na budowę kanalizacji w Krępachach którą wykonywała firma 
Machnik  tam jest też zastosowana metoda 130% czyli kopanie mechaniczne 70% kopanie ręczne 30% i 
odspajanie skal których nie było 30% . 

Dla czego tak twierdzimy w rozmowach z mieszkańcami Krępach na części miejscowości Krępachy występują 
gliny i to do 6- ściu metrów i głębiej a na reszcie terenu Krępachy są żwiry  naniesione przez Białkę i to na dużą 
głębokość dowód żwirownia na miejscu której jest obecnie wybudowania oczyszczalnia ścieków . Na tym 
terenie nie ma skał które trzeba odspajać to jest tylko pozycja w kosztorysie do wyciągnięcia pieniędzy jak i 
wymiana gruntu w drogach na grunt piaszczysty jaki jest gruncie w jakim były wykonywane roboty oraz 
wykonywanie drenażu dwustronnego który nie był wykonywany do sprawdzenia . Następną rzeczą są wykopy 
ręczne które w dzisiejszych czasach  są fizycznie nie do wykonania ze względu na koszty jeśli chodzi o potencjał
ludzki oraz na fakt że dzisiaj do kopania jest odpowiedni sprzęt czyli małe mini koparki .      

Przedmiar robót  budowa kanalizacji w Krępachy 



Kilka zdjęć pokazujących jaki jest grunt w Krępachach aby nie było wątpliwości w to co 
opisujemy  https://krempachy.pl/2018/07/31/fotorelacja-z-budowy-kanalizacji-lipiec/

https://krempachy.pl/2018/09/29/wrzesien-i-prace-przy-kanalizacji/

   

https://krempachy.pl/2018/09/29/wrzesien-i-prace-przy-kanalizacji/
https://krempachy.pl/2018/07/31/fotorelacja-z-budowy-kanalizacji-lipiec/








Następne ciekawe pozycje w kosztorysie Ecoinstalu  potwierdzające że kosztorys jest mijający 
się z prawdą i ze stanem faktycznym . 

Wartość kosztorysowa kopania ręcznego - 850 600.49zł 



11085.63 m3 x 10,34 cena mechanicznego kopania = 114 625.41 podsumowanie 850 600,49
- 114 625,41 = 735 975.08 

735 975.08 zł na tej pozycji tyle według naszej opinii Wójt przepłaca za roboty.

  Na całej inwestycji kopanie ręczne to 11085.63 m3 x 2,25 tony = 24 941.25 ton 
wykopanych ręcznie ? dzielone na 12 ton ładowność samochodu 6x4  = 2 078 co daje nam 
do wykonania wykop długości 5 400 mb na 2 metry głęboki i na 1 metr szeroki .

  Pani inspektor potwierdzając protokoły odbioru wykonanych robót i już w większości 
zapłaconych faktur że 11085.63 m3 zostało wykopane ręcznie tj. obrazowo 2 078 Dwa 
tysiące siedemdziesiąt osiem samochodów lecz my w to nie wierzymy i prosimy o 
wyjaśnienia !. Wiemy czym się będą tłumaczyć że to RYCZAŁT. Tak to sprytnie pan Wójt z 
gminą ekipą do robienia przekrętów wykombinował i wciela z wykonawcą w życie .

 Pokarzemy to obrazowo do wykonania jest ok. 18 000 mb kanalizacji x 30% daje nam to ok.
5 400 mb kanalizacji do ręcznego wykopania kanału  2 metry głębokiego i szerokiego na 
1-den metr  , czy ktoś uwierzy że w dzisiejszych czasach znajdą się pracownicy którzy to 
wykonają a ile by to trwało czasowo , jedna ściema .

Laikowi  budowlanemu te liczby nic nie mówią więc pokarzemy to obrazowo w obliczeniach
Cena mechanicznego kopania - 10,34 zł m3
Cena ręcznego kopania           -  76,73 zł m3 czyli ponad 7 razy drożej .
11 085 m3 dzielone przez  5 400 mb daje nam to wykop na 205 cm głęboki i na 1m szeroki 

Następną sprawą jest odwodnienie 20 % wykopów w kosztorysie wartość tych nie 
wykonanych robót a zapłaconych  to - Drenaże 162 252.89 zł tą pozycję mamy 
potwierdzoną przez panią inspektor że nie jest wykonana a zapłacona.

    Poziom wód gruntowych na terenie Nowej Białej kształtuje się na poziomie ok 4 metrów 
poniżej poziomu terenu . Nasze twierdzenia potwierdzamy rozmowami z mieszkańcami na 
temat poziomu wód w studniach oraz naszą obserwacją w trakcie prowadzonych robót przez
firmę Ecoinstal co potwierdzają zdjęcia zamieścimy je poniżej . W większości prowadzonych 
sieci kanalizacyjnych głębokości kanałów  są prowadzone na głębokości do  3-ch metrów . 
Są tylko głębsze wykopy przy dojściu kanału do pompowni na krótkim odcinku oraz w 
miejscu gdzie kończy się przewiert pod Białką i dalej jest prowadzony kanał tłoczny od studni
K2  . 

  Pani inspektor potwierdziła w odpowiedzi naszej redakcji że nie były budowane wcale 
drenaże ponieważ roboty były prowadzone w czasie suszy co mija się z prawdą ponieważ 
wykopy pod sieć kanalizacyjną były prowadzone powyżej poziomu wód gruntowych które są 



na poziomie ok. 4 metrów poniżej poziomu ternu . Poniżej zdjęcie z żwirowni w Nowej Białej 
gdzie poziom wody jest na głębokości ok 10m poniżej terenu i widzimy gdzie są skały do 
odspajania ?.
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	Kanalizacja w Świątnikach Górnych do budowy w terenie pagórkowatym kanały na dużych głębokościach a nie jak w Krępachach i Nowej Białej jak na stole równiuteńko i stosunkowo płytko poza kilkoma krótkimi odcinkami gdzie były przegłębione kanały do zabudowy 6-ść pompowni w Nowej Białej 1-dna pompownia . W Nowej Białej kruszywa i piaski na miejscu w odległości do 2-ch kilometrów od budowy w Światnikach kilkanaście kilometrów od budowy i cena na pewno wyższa za 1 tonę okolice Krakowa .
	Na tej budowie firma Machnik nic nie kombinuje musi uczciwie robić nie ma do czego się doczepić a Pani Burmistrz w naszej ocenie jest bardzo transparentna.
	Nasza redakcja wysłała wniosek o informację publiczną do Gminy Świątniki Górne pełną informację publiczną otrzymaliśmy na trzeci dzień .
	Z Gminy Nowy Targ w na początku otrzymywaliśmy informację publiczną w 14 dniu na ostatnio wysłane wnioski otrzymaliśmy wezwanie o wskazanie Szczególnej Istotności dla
	interesu publicznego by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych .
	W Gminie Czarny Dunajec przetarg wygrała firma Ecoinstal i tam też kombinuje gmina też w drogach gminnych wpisała w kosztorysie wymianę gruntu której firma Ecoinstal nie robi tylko zasypuje rodzimym gruntem żwirem idealny materiał . Należało by zapytać pana Wójta w jakim celu w kosztorysie wpisali wymianę gruntu na kruszywo drogowe a tego nie wykonują wykonawcy ?.
	Według kosztorysu 3 000 m3 wymiany gruntu też do sprawdzenia miało być zgodnie z kosztorysem stosowane kruszywo drogowe a jest z powrotem dawany rodzimy grunt . Z relacji naszych informatorów podwykonawca odwozi urobek na plac na ul Parkowej i jeszcze w inne miejsca a następnie z powrotem przywożony jest do wykopów .
	Wracamy do budowy kanalizacji w Nowej Białej i Krempachach
	Analiza pozycji kosztorysu ofertowego zostanie przedstawiony w dalszej części naszych dziennikarskich działań .
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Ciąg dalszy dziennikarskiego śledztwa analiza kosztorysu i porównanie cen materiałów i robocizny dawanych przez firmę Ecoinstal w innych przetargach .
	Nasza redakcja postanowiła wystąpić o informację publiczną do innych gmin gdzie firmy startujące do przedmiotowego przetargu składały oferty na budowę kanalizacji aby sprawdzić chociażby ceny w ich ofertach , niektórych materiałów chociażby piasku jak i cen za roboty . Aby wyeliminować podejrzenie ustawienia przetargu czyli zmowy cenowej miedzy oferentami którzy się znają a jeden z oferentów wykonywał już dla Urzędu Gminy Nowy Targ inwestycję 1-szy etap budowy kanalizacji w Krepachach . Swoje podejrzenia uzasadniamy stawkami jakie były złożone w ofertach .
	Porównamy ceny dane do przetargu przez Ecoinstal w Nowym Targu i Czarnym Dunajcu.
	W obydwu kosztorysach jest zapisane materiały 0% kosztów zakupu .
	Czarny Dunajec
	Nowy Targ
	Bardzo ciekawe dla porównania taka sama stawka robocizny 15 zł r-g , 0% kosztów zakupu , takie same koszty pośrednie i taki sam zysk 10% . a co jest w rzeczywistości jest po niżej do porównania , ktoś minął się z prawdą , tak się robi kasę .
	Ecoinstal na pewno nie był ustawiony z Wójtem dając takie ceny?.
	Materiał ceny netto Nowy Targ Czarny Dunajec
	-Piasek za 1m3 118,00zł 30,00 zł
	-Rura kanalizacyjna Fi 200 za 1mb 50,27 zł 41,28 zł
	-Rura kanalizacyjna Fi 160 za 1mb 35,67 zł 26,81 zł
	-Grunt kat I-II za 1m3 co to za materiał? 28,13 zł Brak
	-Materiał do zasypu w części drogowej za 1m3
	który nie był dawany ponieważ było zasypywane
	rodzimym gruntem żwirem 60,00 zł 10,00 zł
	-Wykop mechaniczny za 1m3 10,34 zł 3.29 zł
	-Beton pod studzienki nie był dawany pod
	studnie cena rynkowa netto ok.250 zł za 1m3 487,39zł Brak
	-Przewierty pod drogami za 1mb 717,21zł 450,00 zł
	-Kucie skał których nie było za 1m3 116,89 zł Brak
	III i IV – wykopy można jeszcze wykonywać bezpośrednio,
	VIII÷XVI – skały o różnej twardości, im wyższa kategoria, tym skała twardsza; wykopy wykonuje się dwuetapowo: najpierw należy odspoić, a potem usuwać skruszoną skałę.
	Na nasze spostrzeżenia coś się nie zgadza w pozycjach kosztorysu , jeśli mechanicznego kopania jest 70% + 30% ręcznego i 30% odspajania skał to daje nam 130% ?.
	Niektóre pozycje mają 70% kopanie mechaniczne 30% kopanie ręczne i 20 % odspajanie skał
	Pozostałe mają 70% kopania mechanicznego plus 30% kopania ręcznego
	Do wyjaśnienia. Po złożeniu oferty przetargowej do urzędu Gminy ktoś tą ofertę powinien sprawdzać ?.
	Kosztorys ofertowy do przetargu firmy Ecoinstal jako dowód został przesłany w załączniku w wcześniejszej wiadomości do tej wiadomości dołączymy kosztorys ofertowy firmy Ecoinstal z Czarnego Dunajca do porównania cen .
	Jako załącznik dołączymy przedmiar robót na budowę kanalizacji w Krępachach którą wykonywała firma Machnik tam jest też zastosowana metoda 130% czyli kopanie mechaniczne 70% kopanie ręczne 30% i odspajanie skal których nie było 30% .
	Dla czego tak twierdzimy w rozmowach z mieszkańcami Krępach na części miejscowości Krępachy występują gliny i to do 6- ściu metrów i głębiej a na reszcie terenu Krępachy są żwiry naniesione przez Białkę i to na dużą głębokość dowód żwirownia na miejscu której jest obecnie wybudowania oczyszczalnia ścieków . Na tym terenie nie ma skał które trzeba odspajać to jest tylko pozycja w kosztorysie do wyciągnięcia pieniędzy jak i wymiana gruntu w drogach na grunt piaszczysty jaki jest gruncie w jakim były wykonywane roboty oraz wykonywanie drenażu dwustronnego który nie był wykonywany do sprawdzenia . Następną rzeczą są wykopy ręczne które w dzisiejszych czasach są fizycznie nie do wykonania ze względu na koszty jeśli chodzi o potencjał ludzki oraz na fakt że dzisiaj do kopania jest odpowiedni sprzęt czyli małe mini koparki .
	Przedmiar robót budowa kanalizacji w Krępachy
	Laikowi budowlanemu te liczby nic nie mówią więc pokarzemy to obrazowo w obliczeniach
	Cena mechanicznego kopania - 10,34 zł m3
	Cena ręcznego kopania - 76,73 zł m3 czyli ponad 7 razy drożej .
	11 085 m3 dzielone przez 5 400 mb daje nam to wykop na 205 cm głęboki i na 1m szeroki

