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W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 marca 2014 r., dotyczącą posadowienia wiaty 

przystankowej na ulicy Łęczyckiej, przy u l . Musierowicza, pragnę na wstępie Pana przeprosić 

ze nieścisłości związane z podaniem terminu realizacji inwestycji. Informacja, jaką Panu 

przekazałam we wcześniejszych odpowiedziach nie miała na celu wprowadzenia nikogo 

w błąd a tym bardziej nie była próbą oszukania Pana jak i Pana wyborców. Takie, bowiem 

informacje uzyskałam od Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu Pana 

Adama Kacprzyckiego. 

Cała procedura posadowienia wiaty tramwajowej na ulicy Łęczyckiej jak i innych wiat 

jest w trakcie realizacji. Podanie terminu pierwszego kwartału roku 2014 wynikało z realnych 

(na tamten czas) planów działań Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. Niestety 

wskutek przekazania na rzecz tej jednostki części inwestycji pn. „Rewitalizacja historycznego 

centrum Miasta Zgierza", w postaci budowy infrastruktury przystankowej (budynki służące 

do sprzedaży biletów połączone z wiatami przystankowymi) zwiększył się zakres 

planowanych działań oraz kwota inwestycji całościowej. 

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, są obowiązane do stosowania przepisów 

Prawo zamówień publicznych. 

Na dzień dzisiejszy trwają jednocześnie prace w dwóch obszarach. Pierwszy z nich 

skupia się na pracach nad wiatami na Placu Kilińskiego, drugi zaś na zakupie 5 nowych wiat 

przystankowych. Przygotowywane są także dokumenty i zezwolenia umożliwiające 

przesunięcie 5 wiat (z tego dwie w nowe lokalizacje) i 2 ławeczek. 
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Chcąc ustawić wiatę na ulicy Łęczyckiej - Musierowicza kompletowane są dokumenty 

wszystkich pięciu wiat jednocześnie. W fazie zamówienia są też konkretne typy wiat wybrane 

zależnie od parametrów technicznych działki i danej lokalizacji. Prawna kwalifikacja 

tej inwestycji nie daje nam możliwości zakupu 1 sztuki wiaty od producenta. Ustawodawca, 

w art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził generalny zakaz dzielenia 

zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania w w ustawy. 

Procedura zobowiązuje nas do kompleksowego zakupu wszystkich jednocześnie w 

sformalizowanym postępowaniu. 

W chwil i uzyskania wszystkich potrzebnych zezwoleń, o które na dzień dzisiejszy 

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu już wystąpiły zostanie realizowany etap montażu 

wiat. 
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