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Ch'waszczyno,28.03.2017r.

Burmistrz Gminy Zukowo
Wojciech Kankowski
dotyczy:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracamy się z prośbą o ponowne przeana\izowanie materiałów podanych w Specyfikacji
Istotnych WaruŃów Zalnówienia dotyczącej zamówienie nr ZP.27I.49.20|6 opublikowanego
w dniu 09,II.2016 r. dotyczącej budowy ulicy Mickiewicza w Chwaszczynie oraz zmianę
kolorystyki kostki brukowej do budowy chodników.
Podczas spotkań z mieszkańcami, które odbyty się 2I.07,20I6t. oraz 0|,09.2016r. została
przedstawiona koncepcja budowy ulic Zeromskiego, Mickiewicza, Słowackiego, SieŃiewicza,
Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Leśmiana, Asnyka, Staffa, i Norwida w Chwaszczynie vlraz
z niezbędną infrastruktura techniczną. Podczas dyskusji z mieszkańcami przedstawiono załoŻenia
zgodnie ze wskazanym dokumentem, m. in. w zakresie przyjętej kolorystyki budowanej
nawierzchni ul. Mickiewtcza. W koncepcji przyjęto, iŻnawierzchnia chodników będą realizowane
w kolorzę czerwonym. Potwięrdzenie przyjętej kolorystyki
zostało przedstawione
w podsumowaniu ustaleń podjętych podczas warsztatów z mieszkancami Chwaszczyna w sprawie
modernizacjiulicy Mickiewicza oraz poprawy estetykicentrum Chwaszczyna,w dniu 21.07.2016r.
Mieszkańcy byli przekonani, co teŻ potwierdzali pracownicy UG Zukowo, że chodniki będą
wzorem jui modernizowanego osiedla przy ul. Węglowej w kolorze czerwonym. Po ułożeniu
pierwszego odcinka chodników wzdłuiul. Mickiewiczaotrzymujemy zgłoszeniaod mieszkańców,
informujących, iŻ nast4pił bł4d w wyborze materiału do budowy chodników. Główne obawy są
zw|ąZanezbezpieczeństwem pieszych i kierowców, gdyżljednolitakolorystyka ulicy i chodników
powoduje brak rozgraniczenia pomiędzy chodnikiem a ulicą.
Na nasza prośbę odbyło się spotkanie w Chwaszczynie w dniu 27.03 br. w obecności
przedstawiciela UG Zukowo p. Więsława Pałki, Dyrektora przedsiębiorstwa Elgrunt,
przedstawicielamieszkańców pana Ludwika Secke oraz SołtysaJolant Wiercińskiej. Wykonawca
przedstawiłstanowisko iz nie ma możliwościbezkosztowej zmiany zamówionej na podstawie
Specyfikacji kostki koloru Szarego.Wyraził' zgodę na wymienię na nowobudowym odcinku od
strony krawęznika dwóch rzędów kostki szarej na grafitową aby zaznaczyć streĘ przeznaczonądo
ruchu pieszych. Po tych ustalęniach otrzymujemy kolejne zgł'oszeniamieszkańców kolejnych ulic,
w tym ul. Sienkiewicza którzy nadal negują przyjętą kolorystykę. Mieszkancy obawiają się, iz
przyjęta kolorystykabędzie kontynuowana w kolejnych, modernizowanych odcinkach i nie będzie
możliwościdalszej rca|izacji wedługpierwotnie przyjętych założęft
w koncepcji.
Weryfikuj4c opublikowanQ Specyfikację, moina zauwaiyc, iz informacje w niej zawarte s4
nawzajem sprzeczne.
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W projekcie budowy ulicy przyjęto kolorystykę chodników w kolorze ióŁtym (załączntk
dokumentacjitechnicznejpn: ,,Dokumentacja
technicznawykonaniabudowy ulicy Mickiewiczd').
W treścidokumentuSIWZ w rozdzia|eII, opis PrzedmiotuZamówieruaw częścidotyczącejuwag
oraz zaleceniadla wykonawcy wskazanoorientacyjnybilans powierzchnioraz rodzajnawierzchni
w tym kolorystykę nawierzchni chodników z kostki betonowej koloru szarego. Trudno nam
zrozumieÓ dlaczego przyjęta kolorystyka zostałazmieniona tym batdziej, iz przyjęte załoŻenia
byłyprzekazryane mieszkańcompodczasorganizowanychspotkan.
Zwracamysię do Pana Burmistrzaz prośbą
o podjęcienegocjacjiz Wykonawcą aby kolorystyka
chodników byŁa zgodna z pierwotną koncepcją i kostka układanana odcinku od s|<fzyzowania
złącznikiemz ul. Gdyńskąbyław kolorze czerwonym.
:
Zwyrazami

szacunku

JolantaWiercińska_ SołtysChwaszczyna
JacekFopke - Radny RM w Zukowie
Z up. wnioskodawcówMirosławNowak - Radny RM w Zukowie
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