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INTERPELACJA 69/2021/NMC
PRZEBUDOWA ULIC OSIEDLA SIENKIEWICZA

Szanowny Panie Prezydencie!

Wg materiałów do przetargu na remont nawierzchni ulic: Fiołkowej,  Goździkowej, Czerwonych
Maków i Rumiankowej w Legnicy ZDM zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę
brutto w wysokości 510.000 zł. Wpłynęła jedna oferta firmy BUD-DRÓG sp. z o.o. opiewająca na
kwotę 760.509 zł brutto. Jest to kwota o około 50% wyższa od kwoty założonej do przeznaczenia.

Czy ma Pan zamiar przystąpić do przebudowy za powiększoną kwotę?

W  Programie  Funkcjonalno  Użytkowymo  przewidziano  wykonanie  nawierzchni  jezdni  w
technologii takiej, jaka była stosowana wcześniej na tych ulicach tzn.:

− stabilizacja podłoża 30cm,
− warstwa separacyjna z kruszywa 5cm,
− podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga w PFU, aby trwałość międzyremontowa wynosiła min. 10 lat.
Przyjęta warstwa ścieralna z podwójnego powierzchniowego utrwalenia NIE ZAPEWNIA trwałości
10cio letniej. Po 5-6 latach wymaga ona przeprowadzenia zabiegów utrzymaniowych.W związku z
tym  dlaczego  ZDM  jako  zamawiający  wymaga  tylko  5-cio  letniej  gwarancji  a  zarazem

trwałości 10-letniej???

Z powyższego wynika, że po 5 lat kiedy drogi zaczną  się  znowu rozsypywać,  ZDM będzie

obarczony obowiązkiem ich regularnej naprawy. Co dalej? Co po 10 latach?

Ponadto Wybrana oferta wybranej firmy przekracza o 50% szacowane przez Zamawiajacego

koszty wykonania nawierzchni. W przypadku wybranej oferty koszt wykonania 1m2 wynosi około
150zł brutto. Z moich konsultacji z firmą specjalizującą się w budowie dróg wynika, że w tej cenie
można  z  powodzeniem  wykonać  zakładaną  stabilizowaną  podbudowę  wraz  z  dywanikiem

asfaltowym, który rzeczywiście zapewnia 10-cio letnią trwałość międzyremontową.
Dlatego wybór tej oferty może się okazać przejawem złego gospodarowania gminnymi środkami.

Z właścicielem firmy drogowej, która wykonała hektary podobnych dróg skonsultowałem również
kwestię  kosztów  wykonania  stabilizacji  podłoża  i  powierzchniówki  dla  porówniania  z  inną
technologią  tj.  z  wykonaniem stabilizacji  i  dywanika  asfaltowego.  Okazuje  się,  że  w tej  cenie
można wykonać drogę o wyższym standardzie i lepszej trwałości. A z materiałów przetargowych
może wynikać, że tego nawet nie sprawdzono przed rozpisaniem przetargu.



Ponadto wątpliowści budzi kwestia gwarancji. Zamawiający ZDM wymaga 10-letniej trwałości,
kiedy wiadomo,  że po 5-ciu latach  nawierzchnia będzie wymagała  remontu,  gdyż  na taki  czas
technologia  ta  jest  przewidziana.  Jednocześnie  dochodzi  do  absurdalnego  zapisu  w  umowie  z
wykonawcą  o  udzieleniu  zaledwie  5-cio  letniej  gwarancji  na  roboty.  Wygląda  to  na
przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego wbrew logice i z wykluczającymi się nawzajem
ustaleniami. 

Proszę  o zweryfikowanie i  odpowiedź  na pytanie czy zgodnie z informacjami do jakich ja

dotarłem możliwe jest wykonanie przebudowy ulic osiedla w wyższym standardzie,  tak by

następny remont, a także udzielona przez wykonawcę gwarancja mogły być przewidziane na

przynajmniej 10 lat.

Przewidziane do remontu ulice to najbardziej ruchliwe ulice na Osiedlu Sienkiewicza. Powinno się
przyjąć  wyższy standard przebudowy, bardziej odporny na zniszczenia niż  na ulicach bocznych.
Przyjęcie za standard technologii, którą ZDM określił w PFU doprowadzi do tego, że standard ten
zacznie  obowiązywać  na  wszystkich  ulicach  osiedla.  Powinno  się  zadbać  o  lepszą  i  trwalszą
nawierzchnię na najbardziej ruchliwych ulicach na osiedlu. W związku z tym, że wykonawca nie
zmieścił  się  w założonej  przez  zamawiającego kwocie,  jeśli  planują  Państwo zlecić  wykonanie
przebudowy ulic za tą kwotę, to  proszę o rozważenie unieważnienia przetargu i ogłoszenie go

ponownie z tą  różnicą,  że przyjmą  Państwo trwalszą  technologię  nawierzchni ulic, która z

uzyskanych przeze mnie informacji może zmieścić się w podwyższonej kwocie.

Proszę również o udzielenie informacji kiedy opracowana zostanie koncepcja organizacji ruchu

na Osiedlu Sienkiewicza. Nowa oranizacja ruchu uwzględniająca oparcie komunikacji  kołowej
oiedla  na  drogach  jednokierunkowych  miała  być  przedstawiona  do  publiczego  wglądu
mieszkańców Osiedla w 2020 roku. Czy takie konsultacje się odbyły?


