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Pan
tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie ul. Nieby’rej w Krakowie,przekazana1 przez
Pana Micha’ra Drewnickiego, Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 11 sierpnia 2022 r.,
uprzejmie informuje.

W rejonie planowanego przez Zarzqd Drég Miasta Krakowa zadania pn. Rozbudowa
ul. Niebyfej zawarto na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693) umowe nr 819/A/Z|KiT/2008 z 19 grudnia 2008 r.,
obejmujalca opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i przebudowy drogi
wraz z kanalizacjq opadowq ul. Nieby+ej i drogi oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem KDD8, 0d skrzyiowania z ul. Kantorowickq do
zjazdu na teren inwestycji niedrogowej W zakresie niezbednym do korzystania 2 inwestycji
niedrogowej. Powyisza umowa zawarta zosta’ra ze Spc'>’rka1 Mieszkaniowal Salwator Sp. z 0.0.,
a nastepnie zmieniona: aneksem nr 1 z 14 sierpnia 2009 r., aneksem nr 2 z 21 sierpnia 2014 r.,
porozumieniem z 16 grudnia 2016 r. (W ktorym do umowy przysta1pi’ra spc'>+ka Wisdomic Sp. z 0.0.
Sp.k.), porozumieniem z 26 stycznia 2017 r., aneksem nr 3 2 13 kwietnia 2018 r. (w ktérym u|eg’ra
zmianie nazwa Sp6’rki Mieszkaniowej Salwator Sp. z o.0. na Grupa Developerska SMS Sp. z o.o.,
a do umo\/vy obok Grupy Deweloperskiej SMS i Wisdomic przyste1pi’ra spé’rka Mavvat Developer
Sp. z 0.0. Sp.k.) oraz aneksem nr 4 z 28 Iistopada 2018 r.

W maju br. pe+n0mocnik Inwestora z’ro2y’r Wniosek o uzgodnienie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy ul. Nieby1‘ej, w zwiqzku z utratq wainoéci uzgodnienia wydanego
pismem |U.461.1.1133.2018(3) z 15 kwietnia 2019 r. Zakres rozbudowy ul. Nieby+ej zosta+
okreélony w umowie 819A/ZlKiT/2008 oraz péiniejszych aneksach nr: 1, 2, 3, 4. Po
przeanalizowaniu ww. dokumentacji Zarzagd Drég Miasta Krakowa zg’rosi1‘ do niej uwagi
wynikajqce m.in. z koniecznoéci dostosowania rozwialzalfi projektowych do aktualnie
obowiqzujqcych przepisow, ktére u|eg’ry zmianie z dniem 1 sierpnia 2019 r., a takie koniecznoéci
przedstawienia rozwiqzafi projektowych na aktualnej mapie do celow projektowych.



P0 przedtoieniu przez projektanta skorygowanych rozwiazafi projekt zostat uzgodniony
pismem RU.461.1.637.2022 (1) W dniu 11 sierpnia 2022 r. Jednoczesnie informuje, 2e
uzgodnienie Wydane W 2018 r. Warunkowato realizacje zadania od zawarcia aneksu nr 5 przez
|nWest0ra, gdyi niezbednym dla realizacji tego zadania jest objecie przebudowa skrzyiowania
ul. Kantorowickiej i ul. Niebytej. Poniewai aneks Wtym zakresie nie zostat zaWarty, uzgodnienie
Wydane W dniu 11 sierpnia 2022 r. obejmuje tylko zakres Wynikajacy z zawartej umowy
i anekséw nr: 1, 2, 3, 4. R6Wnie2 W powyiszym uzgodnieniu znajduje sie zapis Warunkujacy
realizacje prac zwiazanych z rozbudowa ul. Niebytej od zawarcia stosownego aneksu W zakresie
przebudowy skrzyiowania.

W swietle powyiszego, do chWiIi obecnej nie zostata Wydana decyzja ZRID, nie zostat
ztoiony harmonogram robot Wskazujacy kiedy lnwestor zamierza rozpoczaé realizacje
inwestycji drogowej.

Ponadto W zwiazku z niezrealjzowaniem przez lnwestora do dnia dzisiejszego
WW. zadania, zgodnie z zawarta umowa prowadzono korespondencje dotyczaca opracowana
projektu aneksu nr 5 do WW. umowy, ktéry do dnia dzisiejszego nie zostat podpisany przez
lnwestora. Prowadzona jest Wymiana korespondencji zmierzajaca do Wyegzekwowania
zobowiazafi Wynikajacych z umowy i do ztoienia Wyjaéniefi odnosnie dotychczasowego
niewywiazania sie z jej zapiséw.

Postepowanie zostato Wszczete W dniu 30 czerwca 2022 r. W zwiazku z podjeciem dtugo
oczekiwanych dziatafi przez Inwestora zewnetrznego, zmierzajacych do realizacji inwestycji
drogowej, uznano Ze zakres przebudowy ul. Niebytej moie zostaé Wykonany przez lnwestora
zewnetrznego. lnwestycja miejska na planowanym etapie miata zakoficzyé sie Wytacznie na
etapie koncepcji. Dodatkowo W budiecie Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Krakowa nie zagwarantowano kontynuacji zadania. Natomiast lnwestor zewnetrzny
przygotowat dokumentacje projektowo-budowlana celem dokonania uzgodnienia drogowego,
co jest etapem przygotowania dokumentacji budowlanej (docelowo zakoficzonej decyzja
administracyjna). Zatem zawarcie umowy na opracowanie koncepcji bytoby nieuzasadnione ze
Wzgledow na Wydatkowanie érodkow publicznych.

W zwiazku z poWy2szym postepowanie zostato uniewainione na podstawie art. 255
pkt 5) ustaWy Prawo zaméwieri publicznych, tj. W zwiazku z Wystapieniem istotnej zmiany
okolicznoéci powodujacej, Ze prowadzenie postepowania lub Wykonanie zaméwienia nie leiy
W interesie publicznym, czego nie moina byto Wczeéniej przewidzieé.

Nadmieniam, 2e Krajowa Izba OdWo’raWcza Wielokrotnie ana|izoWa’ra znaczenie WW.
przestanki uniewainienia postepowania stwierdzajac, min. WWyroku z dnia 15 stycznia 2018 r.
(sygn. akt: KIO 2744/17) cyt.: ,,W przypadku przestanki uniewainienia postepowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., naleiy zbadaé czy udzielenie
danego zaméwienia W dalszym ciagu |e2y W interesie publicznym. Przy czym nie chodzi tu
o udzielenie zamowienia danemu Wykonawcy, ale generalnie 0 udzielenie tego zaméwienia
jakiemukolwiek Wykonawcy. Oczywiscie uniewainienie postepowania najbardziej szkodzi
interesom ekonomicznym Wykonawcy, ktérego oferta jest najkorzystniejsza W postepowaniu.
Izba, ze Wzgledow opisanych p0Wy2ej, poWinna W petni chronié uzasadnione ekonomiczne
interesy Wykonawcow zgodnje z przepisami ustawy Pzp, jednak nie moie zapominaé tak2e
0 interesie publicznym, ktorego realizacja jest gtéwnym zadaniem ustawy Prawo zamowiefi
publicznych.



W sytuacji konfliktu pomiedzy interesem Wykonawcy a interesem publicznym,
koniecznym jest rozwaienie czy interes publiczny dozna na tyle znaczacego uszczerbku, aby
uznaéjego prymat nad interesem Wykonawcy (...)".

Realizacja tej inwestycji W zaplanowanym obecnie Wymiarze spowodowataby zatem
niezasadne Wydatkowanie srodkéw publicznych. W przedmiotowym postepowaniu interes
publiczny jest na tyle istotny, ii musi byé postawiony ponad indywidualnymi interesami
uczestnikéw postepowania. Ponadto analizujac przytoczony fragment Wyroku KIO naleiy
stwierdzié, 2e uniewainienie postepowania bezsprzecznie nie ma zwiazku z prywatnym
interesem zamawiajacego, badi zmiana sytuacji leiacej po jego stronie.
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