
Brakuje milionów

Falstart rewolucji na torach
Falstart torowej rewolucji w Szczecinie. Program „Przebudowa 
torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II” to 
zapowiedziany w marcu br. przełom, który ma się odbywać 
w ok. 20 etapach. Niestety, już na początku rozpoczęły się 
„schody”.

Przypomnijmy: na początek z ru
chu zostanie wyłączone torowisko 
w ciągu ul. Mickiewicza. Na niemal 
rok Spółka Tramwaje Szczecińskie 
ogłosiła przetarg na „Wykonanie 
robót budowlanych polegających 
na przebudowie torowiska wraz 
z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mic
kiewicza od mostu Akademickiego 
do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego 
(wraz z przejazdem)”. Firmy, które 
chciałyby się podjąć tego zadania, 
miały złożyć oferty do 20 czerwca. 
Ostatecznie termin kilkukrotnie prze
suwano, otwarcie ofert zaplanowano 
na 18 lipca. Już to miesięczne opóźnie
nie pod znakiem zapytania stawiało 
planowany termin rozpoczęcia prac 
z początkiem przyszłego roku.

- Prace obejmą przebudowę 
torowiska na odcinku 1480 m wraz 
z 4 przystankami tramwajowymi 
i trakcją - informuje Hanna Pie
czyńska, rzecznik miasta ds. dróg 
i transportu miejskiego. - Szacun
kowa wartość tego zadania to ok 25 
min zł. Wybrany wykonawca będzie 
miał na roboty 360 dni kalendarzo
wych od podpisania umowy.

Niestety, do przetargu stanął 
tylko jeden podmiot. W dodatku 
oferta konsorcjum warszawskich 
firm TOR-KAR-SON Spółka z o.o. 
Sp.K. i TOR-KAR-SON Zbigniew 
Kargul została skalkulowana na 
53,6 min zł, czyli ponad dwukrotnie 
więcej niż zarezerwowano w bu
dżecie! I choć od otwarcia ofert 
minęły już niemal 2 tygodnie, 
wciąż nie ma decyzji.

- W tej chwili trwa jeszcze 
analiza dokumentów, spółka 
Tramwaje Szczecińskie czeka 
na opinię prawną - informuje 
Hanna Pieczyńska. - Dodatko
wo, ponieważ oferta przewyższa 
zaplanowane na ten cel środki, 
sprawdzane są możliwości finan
sowe miasta.

Realizacja tego zadania będzie 
dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 
6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach oś prio
rytetowa VI. Rozwój niskoemi- 
syjnego transportu zbiorowego 
w miastach, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko. Jest

to jedno z kilku zadań, które wcho
dzą w skład torowej rewolucji 
planowanej w Szczecinie na lata 
2018-2023.

Remont tego odcinka torowiska 
(i wielu innych) wynika z potrzeby 
poprawy stanu technicznego infra
struktury torowej i poprawy kom
fortu podróżowania tramwajami. 
Po przebudowie przejazd przez ul. 
Mickiewicza i inne odcinki, które 
mają być przebudowane w naj
bliższych latach, będzie bardziej 
płynny, zmniejszy się awaryjność 
torowisk, a w rejonie przejazdu 
tramwajów zrobi się ciszej.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
remonty obejmą też m.in.: al. Nie
podległości, ul. Matejki, pl. Rodła, 
al. Wyzwolenia czy ul. Asnyka wraz 
z przebudową pętli „Dworzec Niebu- 
szewo”. Prace obejmą także pl. Sza
rych Szeregów i węzeł Wyszyńskiego, 
ulice: Kolumba, Chmielewskiego 
i al. Powstańców Wielkopolskich 
z pętlą „Pomorzany”.

Wartość całości dofinansowa
nych zadań wynosi ok 334 min 
zł. Środki, jakie miasto pozyskało 
na ten cel, to ok 175 min zł. ©©
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