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 W odpowiedzi na interpelację w sprawie przebudowy ulic obsługujących 

osiedle Sienkiewicza informuję, że Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy 5 lipca 2021 

roku podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: 

Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej w Legnicy”. 

Wykonawca (Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o., ul. Leśna 9, 

Podbrzezie Dolne, 67-120 Kożuchów) został wybrany w drodze postępowania 

nr DP/12/2021 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji. Dla ww. postępowania wybrany Wykonawca złożył 

najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów podanych w SWZ oraz spełnił 

wszystkie warunki określone w SWZ. W związku z powyższym nie było 

przesłanek do unieważnienia przez Zamawiającego ww. postępowania. 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z zakresem prac ujętych w umowie 

z Wykonawcą technologia przebudowy odcinków ww. nawierzchni ulic będzie 

dostosowana do istniejących warunków gruntowych. Trwałość to okres, w którym 

obiekt zachowuje swoje właściwości użytkowe i określana jest dla normalnych 

warunków eksploatacji. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby 

konstrukcja projektowanej jezdni zapewniła trwałość techniczną na okres 10 lat. 

Należy podkreślić, że gwarancja to odpowiedzialność wykonawcy, co do jakości 

wykonanych prac. Udzielona, przez Wykonawcę robót budowlanych.  

Jednocześnie informuję, że koncepcję organizacji ruchu dla osiedla Sienkiewicza 

opracowano w 2019 roku. Zawiera ona założenia i rozwiązania przede wszystkim 

poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz jego usprawnienie na obszarze całego 

osiedla. Zgodnie z przyjętym modelem zmian organizacji ruchu, dla większych 

obszarów np. całych osiedli mieszkaniowych, taka koncepcja poddawana jest 

konsultacjom społecznym, po których opracowywany jest projekt organizacji 



ruchu stanowiący podstawę zmian w terenie. Ze względu na pandemię, w 2020 

roku takie konsultacje nie odbyły się. W roku bieżącym, ze względu 

na ograniczone możliwości finansowe dla realizacji zmian organizacji ruchu 

w kilku obszarach (osiedlach) jednocześnie oraz ograniczenia spowodowane 

pandemią, planowane są konsultacje dla jednego obszaru, który ograniczony jest 

ulicami Jaworzyńską – Grabskiego – Złotoryjską i Muzealną. 

 

 

 

 

 

 

     Z up. Prezydenta Miasta 

 

 

 

Krzysztof Duszkiewicz 
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Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BR – w/m 
3. OK – w/m 
4. RD - w/m 
5. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica 
6. IK – a/a 
 


