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27 czerwca wybrany został
wykonawca ostatniego odcinka drugiej linii metra w prawobrzeżnej Warszawie.
Tunele i trzy stacje na Bródno, w ciągu trzech lat, zbuduje konsorcjum firm Astaldi i
Gülermak.

–
To
ostatni,
blisko
czterokilometrowy odcinek, które zakończy II linię metra na północnym-wschodzie.
Dzięki niemu już za trzy lata mieszkańcy Bródna i osiedli „zielonej Białołęki” szybko i
wygodnie dojadą do centrum Warszawy – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent m.st Warszawy.
Astaldi i Gülermak wybudowały już centralny odcinek drugiej linii metra, a teraz
pracują przy jego rozbudowie o trzy stacje na Woli i trzy na Pradze-Północ i
Targówku. Dodatkowo konsorcjum zostało również wybrane w przetargu na
zaprojektowanie i wybudowanie ostatnich trzech stacji nitki M2 na Bemowie i Stacji
Techniczno-Postojowej Mory.
Teraz ich zadaniem będzie budowa czterech kilometrów trasy z trzema stacjami:
C19 roboczo nazywanej „Zacisze” pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul.
Codzienną, C20 „Kondratowicza” przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej L.
Kondratowicza oraz C21 „Bródno” przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i
Rembielińskiej. Wybudują także podziemną halę torów odstawczych za ostatnią
stacją, trzy wentylatornie i tunele (oddzielne dla każdego kierunku jazdy). Będą
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mieli na to 36 miesięcy, od momentu podpisania umowy. Koszt tej inwestycji to
prawie 1,4 mld zł brutto.
***
W tym samym dniu ogłoszony został przetarg na budowę tuneli i dwóch stacji na
Woli i Bemowie. Cała linia M2 będzie gotowa do 2023 roku
– Ogłaszamy przetarg na dwa kilometry trasy, które dopełnią drugą nitkę
podziemnej kolei. Bardzo się cieszę, że podjęte przez nas wyzwanie staje się
rzeczywistością. Zgodnie z naszymi zamierzeniami całą drugą linią metra
warszawiacy pojadą w 2023 roku – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st.
Warszawy.
Metro Warszawskie ogłosiło właśnie przetarg na budowę tuneli i stacji roboczo
nazywanych „Wola Park” i „Powstańców Śląskich”. To fragment pomiędzy obecnie
budowanymi odcinkiem na Woli a końcowym na Bemowie. Pierwsza z tych stacji
powstanie pod ul. Górczewską w rejonie Białowiejskiej; druga również pod ul.
Górczewską – po wschodniej stronie Powstańców Śląskich. Za stacją przewidziano
komorę torów odstawczych. To najkrótszy z planowanych odcinków drugiej linii –
będzie miał 2 kilometry długości. Przedsiębiorcy mogą składać oferty do 7 sierpnia,
a wybrany wykonawca będzie miał 38 miesięcy od podpisania umowy na realizację
prac.
Cała druga linia metra będzie gotowa przed 2023 rokiem – wszystkie odcinki
rozbudowywanej linii M2 są w budowie lub toczą się postępowania przetargowe na
wybór wykonawcy. Trwa budowa odcinka z trzema stacjami na Pradze-Północ i
Targówku – to ok. 3,12 kilometra trasy, a w kierunku zachodnim, z Ronda
Daszyńskiego powstaje ok. 3,4 kilometra podziemnej kolei również z trzema
stacjami. Obydwie budowy zakończą się w 2019 r. Metro Warszawskie wybrało
także wykonawcę projektu i budowę ostatniego odcinka drugiej linii metra na
zachodzie stolicy – na Bemowie, od planowanej stacji Powstańców Śląskich do stacji
Techniczno-Postojowej Mory. To ok. 4 kilometrów trasy. Na wszystkie prace
wykonawca będzie miał 50 miesięcy od dnia podpisania umowy. Otwarte zostały
także oferty w przetargu na wykonawcę ostatniego odcinka metra w prawobrzeżnej
Warszawie, na Targówku – ok. 4 kilometrów trasy, trzech stacji i hali torów
odstawczych. Wykonawca będzie miał na to 38 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Centralny odcinek linii M2 czyli siedem stacji pomiędzy Wolą a Pragą-Północ działa
od 8 marca 2015 r. Dziennie przewozi ok. 150 tys. pasażerów.
Źródło: UM Warszawa

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

