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DANIEL ZDUNCZYI(

ze stołecznei firmy Po!service

Geo opowiodo o wyzwoniuch,

przed iokimi slonqł zespół

geodetów obsługuiqcy

odbudowę uszkodzonego

przez pożor w lutym br. moslu

Łozien kowskiego w Worszuwie

DAMIAN CZEKA|: 7 miesięcy na od-
budowę mostu to bardzo krótki termin,
Nawet wiceprezydent Warszawy facek
Wojciechowicz powiedział,,To będzie
rekord świata". Czy na budowie geode-
ci odczuwają presję czasu?

DANIEL zluŃczyx, kierownik ob-
sługi geodezyjnej odbudowy mostu Ła-
zienkowskiego:'_['rochę tak. \Vzaiemna
zależlo ść poszczególnych etapów brr-
d6rł,y skutkrrje tym, że ekipy budorł,lań-
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ców pracują w różnych godzinach, za-
równo w dzień, jak i w nocy. Pomiary
geodezyjne są dostosowane do takiego
rytmu. Musimy więc być dyspozycyj-
ni, aby nie powodować ewentualnych
opóźllefi.

Generalnymi wykonawcami remon-
tu mostu Łazienkowskiego są spółka
Bilfinger Infrastructure i Przedsiębior-
stwo Usług Technicznych,,Intercor".
Czy mieliście okazję wcześniej współ-
pracować?

Tak, wielokrotnie. Ostatnio chociażby
przy przebudowie kotła do spalania bio-
masy na terenie Elektrociepłowni Sie-
kierki czy w trakcie przebudowy ulicy
Prostej w Warszawie, ]ak dotąd nasza
współpraca układa się bardzo dobrze.

Co przesądziło o wyborze przez wy-
konawców firmy Polservice Geo?

Członkom konsorcjum bardzo zależa-
ło na wysokim poziomie obsługi, a także
wiarygodności partnera geodezyjnego.
Byliśmy na budowie wielu podobnych
obiektów jak chociażby most na Sanie
w ciągu autostrady A4, most nad stawem
Moczury w ciągu A1, czy most nad Bu-
giem w Terespolu, W samej Warszawie
ostatnio obsługiwaliśmy budowę mostu
Marii Skłodowskiej-Curie oraz remont
mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego.
Dlatego wybrali nas, mimo że nasza ofer-
ta nie była najtańsza,

Przeprowo przez Wisłę o długości 424,5O m

zbudowono w lotoch 1971-7Ą stonowi frogmeni
Trosy Łozienkowskie1. Według donych Zarzqdv
Dróg Mie|skich (ZDM) w Worszowie z połowy
2O1 4 r. była drugq no jczęś ciei uczęszczanq
przez kierowców przeprowq w stolicy |97 643
pojozdów no dobę). Od 14 lutego br. most jest

wyłączony zeksplootocii z powodu pożoru, kłó-

ry uszkodził iego konstrukcię.
Proieki nowego mosiu oprocowoło Biuro Pro-

iektowo-Bodowcze Dróg i Mostów Tronspro-

iekt-Worszowo. Proce remontowe ruszyły
l 3 kwietnio br., trzy dni po wyłonie niu przez
Zorzqd Dróg Mieiskich wykonowcy odbudo-
wy. Wortość kontroktu zowortego przezZDM
z Bilfinger lnfrostructure S.A. (od niedow-
no Porr Polsko lnfroskucture) i Przedsiębior-
stwem Usług Technicznych ,,lntercor" to ponod
l04 mln zł. Umowo zokłodo uzyskonie prze-

iezdności przeprowy do 31 poździerniko br.

Czy zadania, przed jakimi stanęliś-
cie przy budowie mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie i odbudowie mostu Łazien-
kowskiego, były podobne?

Mój zespół nie obsługiwał mostu Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, w tym czasie po
sąsiedzku remontowaliśmy odcinek tra-
sy SB. Ale mogę powiedzieć, że są to zu-
pełnie inne inwestycje. Tamta budowa
to było nowe przedsięwzięcie, które obej-
mowało węzły po obu stronach Wisły,
budowę torowiska, podpór itd. Natomiast
w obecnym remoncie skupiamy się na
wymianie płyty.

W piątek, 10 kwietnia, ZarządDróg
Miejskich wybrał wykonawcę remontu
rnostu Łazienkowskiego, a już w ponie-
działek rano (13 kwietnia) pierwsi lu-
dzie weszli na teren budowy, Czy wśród
nich byli geodeci?

Tak. Najpierw założyliśmy osnowę,
zroblliśmy inwentaryzację stanu zero-
wego i szkice do rozliczenia prac rozbiór-
kowych. Właściwie to już wcześniej na
z]ecenie Transprojektu Warszawa, pro-
jektanta odbudowy mostu, wykonaiiśmy
mapy do ceiów projektowych, Założor.a
plzez rras osnowa składa się z 37 punk-
tów usytuowanych po obu stronach rzeki
i jest dowiązana do B punktów poligono-
wych. Sieć pomierzyliśmy iachimetrycz-
nie metodą trzech statywów, na sygnały.

|akie dokładności osnowy otrzyma-
liście?

Jeśli chodzi o błąd mo, czyli podsumo-
wanie całego wyrównania, to wyniósł
on 1,1B, natomiast poprawki na poszcze-
gólnych punktach osnowy były rzędu
3 mm.

faki sprzęt wykorzystujecie w pomia-
rach?
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Geodeci obecni są na placu budowy

24 god,zilry na dobę?
Nie, pojawiamy się w zależności od

potrzeb. Czasem jest to 10, czasem rvię-
ceI godzi n dzien nie. Procesu nasuwan ia
konstrukcji nie można przerywać, Jak
zaczniemy o 17, a nasuwanie trwa około
5 godzin, to do 22 wszyscy jesteśmy na
placu budowy.

|akie jeszcze prace muszą wykonać
geodeci?

Zanim f ozpoczn ie się nasuwa n ie.
każdą nową sekcję płyty mostu musimy
ustawić zgodnie z projektem i dopasować
do już zmontowanej konstrukcji, Poza
tym kontrolujemy rzędne sekcji tak, aby
po scaleniu - gdy most osiądzie już na
filarach - jego profil podłużny był zgod-
ny z założoną niweletą.

Koieinym zadaniem jest nadzorowa-
nie zmiany profilu poprzecznego mostu
przy nadlewaniu betonu. Stary most był
płaski, \^,I nowym zaś pojawią się spad-
ki i kontrolujemy, żeby były one zgodne
z projektem. Późnie) czeka nas jeszcz,e
tyczenie krawężników, latarni - całej tej
infrastruktury, która znajduje się na mo-
ście - oraz dwóch wars[w asfaltu. Koń-
cowym etapem będzie inwentaryzacja
powykonawcza do wrriesienia mostu na

mapę zasadniczą. Na razie cała obsługa
przebiega bez przykrych niespodzianek.

faka inwestycja, w której pan uczest-
niczyl, była najbardziej wymagająca
z punktu widzenia obsługi geodezyjnej?

Ostatnio na terenie Elektrociepłowni
Siekierki korrtrolowaliśmy w magazynie
montaż szyn i prowadnic, po których bę-
dzie poruszać sięreclaimer.Jest to ogrom-
ne, 3O-tonowe urządzenie do przeczesy-
wania zgromadzonej biomasy. Szyny
musiały być ułożone bardzo precyzyjnie,
żeby maszyna mogła swobodnie przeje-
chać wzdłuż magazynu i nigdzie się nie
zaklinowała. Rec]aimel był montowany
i do podłogi, i do sufitu, a że sufit był nad-
wieszany, to pilnowaliśmy również jego

ugięcia. Było to spore wyzrłranie.
fakie inne inwestycje obsługujecie?
W Warszawie przebudowę Trasy Ar-

mii Krajowej, budowę odcinków A i B
Południowej Obwodnicy Warszawy,
wspomrrianą już przebudowę kotła na
terenie Elektrociepłowni Siekierki oraz
kilkadziesiąt budów krrbaturowych. Po-
za Warszawą obsługujemy m.in. stawia-
nie drł,óch elektrocieplowni gazowo-pa-
rowy6| Orlenu: we Włocławku i Płocku.
Ponadto jesteśmy na budowie obwodnic
Szczuczy la i Ostrowa Wielkopolskiego,

kilku odcinków dróg ekspresowych S3
i SB oraz kilku linii kolejowych. Jest te-
go całkiem sporo.

Ile osób zatrudnia Polservice Geo?
Ponad 100, w tym prawie 70 pracow-

ników etatowych.
Czy w ostatnich latach odczuliście

skutki kryzysu? Nastąpił spadek licz-
by zleceń?

Zlecefi mamy więcej i z części nawet
rezygnujemy, Ryrrek usług geodezyj-
nych i kartograficznych jest jedrrak co-
raz trudniejszy.

A jak zapatrujecie się na przyszłość?
Geodezję czekają tłuste czy chude lata?

W Polsce wszędzie się buduje, więc
teoretycznie przez lalbliższe lata nie
powinno brakować pracy dla geodetórv.
Niestety, rynek się popsrrł. Stawki są bar-
dzo niskie, Zapanowała moda na cenę
ryczałtową za obsługę geodezyjną, co nie
jest normalne. Panuje niezdrowa konku-
rencja. Wynikiem tego wszystkiego jest

obniżenie rangi zawodu i jakości usług,
z cze4o z]eceniodawcy nie za bardzo zda-
ją sobie sprawę, koncentrując się jedynie
na zbijaniu naszych cen. Podsumowując,
nadchodzące 1ata będą obfitowały w pra-
ce geodezyjne , ale czy będą tłuste...

Rozmowioł Domion (zekoi

. . .trL{

lll:

ffi
:::;ffi

B
G

Ł**§.,,§_


