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Pan 
Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22.07.br. (złożoną w dniu 25.07. br.),  w sprawie
stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych dotyczących ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
uprzejmie wyjaśniam jak niżej.
Pierwsze z zadań pn.:  „Program Budowy i  Przebudowy Dróg Osiedlowych -  ul.  Prymasa
Stefana  Wyszyńskiego”  obejmowało  przebudowę odcinka  przedmiotowej  ulicy  od posesji
nr 21 – do posesji  nr 37-39.  W ramach zadania  powstała  nowa bitumiczna nawierzchnia
jezdni,  drogi manewrowe, miejsca postojowe i parkingowe oraz chodniki z płyt betonowych.
Uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną. 
Prace budowlane na tym zadaniu  zostały zakończone i komisyjnie odebrane.
W  odniesieniu  do  drugiego  zadania  pn.:  „Budowa  ronda  w  ciągu  ul.  Prymasa  Stefana
Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego”, w m-cu maju br. ogłoszony
został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  Na ogłoszone postępowanie
przetargowe, w dniu 23 czerwca wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przewyższała
środki jakie w planie budżetowym zostały przeznaczone na realizację zadania. W tej sytuacji
przetarg został unieważniony i ponownie ogłoszony na początku lipca br.
W dniu 28 lipca, wpłynęła jedna oferta, której wartość podobnie jak w pierwszym przetargu
także znacznie przewyższa środki jakie zostały przeznaczone na realizację zadania. 
Na obecnym etapie trwa analiza złożonej oferty i w ciągu najbliższych dni zostanie podjęta 
decyzja co do rozstrzygnięcia przetargu lub też jego unieważnienia.

                                                                                                  w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

     Wiceprezydent Miasta Kalisza

        



Kalisz, dn. 22.07.2022 r. 

Eskan Darwich  

Radny Rady Miasta Kalisza  

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja 

w sprawie budowy ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z 

remontem tej ulicy  

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W tabeli nr 3 – wydatków majątkowych Kalisza na rok 2022 są zawarte dwie 

pozycje związane z inwestycjami  przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze 

zadanie jest zaplanowane w ramach Programu Budowy i Rozbudowy Dróg 

Osiedlowych pozycja nr 24 w tabeli na kwotę 750 000 zł, drugie zadanie pod nazwą 

Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. 

S. Wyszyńskiego na kwotę 6 377 363,20 złotych, pozycja 36 tabeli. 

 W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na temat projektów  

oraz harmonogramu przebiegu tych inwestycji. 

 

        Z wyrazami szacunku  

              Eskan Darwich 


