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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.30.2020 

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 10.03.2020 r. (data 
wpływu do ZDM 11.03.2020), w sprawie udzielenia informacji w zakresie 
remontu ul. Chorzowskiej oraz przebudowy skrzyżowania ulic: 
Częstochowskiej, Konarskiego, Kłodnickiej i Zimnej Wody pragnę 

poinformować, iż w chwili obecnej nasza jednostka realizuje zadanie 
pn.: ,,Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach 
przy wykorzystaniu terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym 
(projekt budowlany i wykonawczy)" z terminem zakończenia w marcu 
2021 roku. Po tym terminie ogłoszone zostanie postępowanie 

przetargowe na wykonanie robót. Na ten moment wszelkie ubytki 
naprawiane są na bieżąco. 

Odnosząc się do przedłużającej się przebudowy ulic: Częstochowskiej, 
Konarskiego, Kłodnickiej i Zimnej Wody to obecna sytuacja jest 
wynikiem wydłużonej procedury wyboru Wykonawcy dla niniejszego 
zadania. Termin przetargu oraz rozpoczęcie prac zostały w taki sposób 
zaplanowane przez przedstawicieli tut. jednostki, aby prace wymagające 
dodatnich temperatur zostały wykonane w okresie od sierpnia 
do października 2019 roku, z zakończeniem całego zadania do końca 
listopada 2019 r. 

Przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała kilkumiesięczne 
przesunięcie terminu podpisania umowy i co za tym idzie przekazania 
placu budowy. To przesunięcie czasowe spowodowało rozpoczęcie robót 
wykończeniowych na nowym obiekcie, wrażliwych na warunki 
atmosferyczne (tj. wymagającymi temperatur powyżej 5+10°C, braku 
opadów i niskiej wilgotności powietrza) w okresie zimowym. Pomimo 
łagodnej zimy, od połowy grudnia brak jest stabilnych w okresie 5-10 dni 
warunków do ich wykonania. Naprzemiennie z powodu obniżonych 

temperatur lub opadów niemożliwe jest m.in. ułożenie nawierzchni 
chodników z żywic syntetycznych na mosc1e, ostatnich warstw 
asfaltowych, malowanie poziome organizacji ruchu na jezdni, które 
determinują przejście do ostatnich prac porządkowych i zakończenia 

kontraktu. 

Prosimy wziąć pod uwagę, że Wykonawca i przedstawiciele 
tut. jednostki starali się o jak najszybsze możliwe wykonanie kluczowych 
prac i zmniejszenie utrudnień dla wszystkich uczestników ruchu 



drogowego, przez oddanie do użytkowania obiektu, na którym jeszcze 
trwają roboty budowlane. Przewidywany termin ich ukończenia to koniec 
kwietnia 2020 r. 
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