
 
 
 
 
 
 

Szczecin 2022 – 02 - 17 

  

       

  

Nasz znak: BIP-S.1431.11.2022.MŁ 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 28.01.2022 r.  
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej informuję, co następuje: 
 

Ad. 1  
Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego     
do ul. Arkońskiej:  
a. czy inwestycja obejmowała budowę drogi klasy G, w ramach której wybudowano  

na długości 1160 m pełną konstrukcję jezdni i skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną; 
b. czy wartość robót wyniosła 63,37 mln netto PLN; 
c. czy roboty objęte ww. inwestycją realizowane były w okresie od 13.12.2010 r.  

do 1
d. czy pełnił na ww. inwestycji funkcję kierownika budowy w okresie  

od 13.12.2010 r. do 19.12.2012 r.; 
e. kiedy dla ww. inwestycji zostało wystawione Świadectwo Przejęcia (dla kontraktów realizowanych 

zgodnie z warunkami FIDIC), Protokół odbioru całości robót lub równoważny dokument  
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

a) Inwestycja „Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa ulicy 

od ul. Duńskiej-Krasińskiego do ul. Arkońskiej” obejmowała budowę drogi na 

długości 1 175 m pełnej konstrukcji jezdni wraz ze skrzyżowaniem z sygnalizacją 

świetlną; 

b) Wartość kontraktu pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa 

ulicy od ul. Duńskiej-Krasińskiego do ul. Arkońskiej” wyniosła 55 374 435,79 zł 

(netto). 
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Wartość kontraktu pn.: Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - zadanie 2 - 

Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego” (zamówienie 

uzupełniające do zamówienia podstawowego jw.) wyniosła 8 000 000 zł (netto); 

c) Okres realizacji całego kontraktu pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V 

- Budowa ulicy od ul. Duńskiej-Krasińskiego do ul. Arkońskiej” to -  

od dnia 03.09.2010 r. (zawarcie umowy o roboty budowlane) do dnia 19.12.2012 r. 

(wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót); 

d) w okresie od dnia 13.12.2010 r. do dnia 19.12.2012 r. pełnił 

funkcję Kierownika Budowy na kontrakcie pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina 

- Etap V - Budowa ulicy od ul. Duńskiej-Krasińskiego do ul. Arkońskiej”; 

e) Dla zadania pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa ulicy 

od ul. Duńskiej-Krasińskiego do ul. Arkońskiej” w dniu 19.12.2012 r. na wniosek 

Wykonawcy, Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zgodnie  

z subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu. Protokół odbioru końcowego robót został 

wystawiony w dniu 28.11.2012 r.  

 

Ad. 2 
Przebudowa ulic Potulicka, Narutowicza w Szczecinie: 
a. czy inwestycja obejmowała przebudowę drogi klasy Z zlokalizowanej w granicach      

ad
b. czy pełnił na ww. inwestycji funkcję kierownika budowy w okresie  

od .2015 r.; 

Zakres obowiązków powierzonych Panu w okresie od dnia 
08.10.2013 r. do dnia 31.08.2015 r., jako Kierownikowi Budowy, na kontrakcie 
pn.: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” obejmował 
przebudowę drogi klasy G - ul. Narutowicza i przebudowę drogi klasy L -  
ul. Potulicka. 

 
Ad. 3 
„Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz  
w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” w Szczecinie: 
a. czy pełni na ww. inwestycji funkcję kierownika budowy od 18.12.2020 r. 

do chwili obecnej.

W zasobach Urzędu Miasta Szczecin brak jest danych będących przedmiotem w/w 

pytania. 

Jednocześnie informuję, że o powyższe dane można wystąpić do Inwestora 

Zastępczego Gminy Miasto Szczecin tj. Spółki Tramwaje Szczecińskie  

z siedzibą w Szczecinie 71-241, przy ul. Klonowica 5 (e-mail: 

pytania@ts.szczecin.pl), tel. 091 43-94-011,  odpowiedzialnego za wykonywanie  

w imieniu Zamawiającego wszystkich czynności przy realizacji ww. inwestycji.  
 

 

Z poważaniem 


