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RUSZA REMONT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH
W dniu 06 marca 2017 r. podpisana została umowa na remont elewacji, pokrycia dachowego i sali gimnastycznej w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Wykonawcą zadania, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, została Spółka cywilna BAUTERM z Wanatów.
Wartość robót budowlanych objętych umową wynosi 402 903,79 zł. Zadanie powinno być wykonane do 31 sierpnia 2017 r.
W ramach inwestycji zostaną wykonane: remont elewacji, remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem, remont sali gimnastycznej oraz budowa
nowej instalacji elektrycznej (łącznie z nową instalacją oświetleniową) w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Przedmiot umowy
obejmuje w szczególności wymianę pokrycia dachowego budynku (za wyjątkiem dachu sali gimnastycznej, który podlega oczyszczeniu i pomalowaniu),
wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej w całym budynku łącznie z wymianą wyłazu dachowego, zamontowanie
przewodów grzejnych zapobiegających oblodzeniu w całym systemie odwodnienia dachowego. Ponadto zostanie wykonana renowacja elewacji budynku
łącznie z wymianą elementów ocieplenia budynku w miejscach uszkodzeń i pomalowaniem całej elewacji budynku szkolnego. W oknach biblioteki będą
zamontowane rolety antywłamaniowe. Poniżej poziomu terenu Wykonawca dociepli ściany budynku szkolnego. Zostanie również wykonany remont schodów
zewnętrznych, remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana instalacji elektrycznej łącznie z instalacją oświetleniową,
czyszczenie i malowanie ścian, sufitów i konstrukcji stalowych), a także zamontowane będą nowe drabinki gimnastyczne oraz siatki ochronne w otworach
okiennych.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dojścia i dojazdu do budynku szkoły przez cały czas trwania nauki szkolnej. Wykonywanie robót nie
powinno utrudniać normalnego funkcjonowania szkoły, a Wykonawca musi zabezpieczyć roboty w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie nauki albo
zaplanować wykonywanie prac w okresach przerw w uczęszczaniu uczniów na zajęcia szkolne.
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