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AKTUALNE PRZETARGI W GMINIE SIEWIERZ

W dniu 29 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenia
wiat przystankowych w Gminie Siewierz. W dniu 05 lipca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą
ETEC Sp. Z o.o. z Olkusza. Przedmiotem umowy jest wybudowanie oświetlenia przejścia dla pieszych
przez drogę krajową nr 1 w Siewierzu w rejonie skrzyżowania z ul. Bohaterów, wybudowanie oświetlenia
przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 1 w Siewierzu w rejonie skrzyżowania z ul. Bytomską, oraz
budowa oświetlenia dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 86 w Kuźnicy
Warężyńskiej. Roboty powinny zostać zrealizowane do 31 października 2017 r. Wartość zadania wynosi 68
975,20 zł.
W dniu 07 lipca br. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu, przebudowę instalacji c.o. oraz budowę
instalacji gazowej w budynku gminnym w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego 1. W ramach zamówienia
zostanie wykonany demontaż starych i uszkodzonych elementów budowlanych, dostawa i montaż kotła
gazowego wraz z automatyką wyposażoną w czujnik temperatury zewnętrznej, wykonanie instalacji
gazowej i instalacji c.o. wraz z dostawą i zainstalowaniem grzejników stalowych, a także remont pokrycia
dachowego oraz remont pomieszczeń. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 27 lipca 2017 r.
Ponadto w dniu 17 lipca ogłoszony został przetarg na przebudowę części drogi gminnej wraz z budową
chodnika i kanalizacji deszczowej w Podwarpiu oraz przebudowę drogi gminnej na ul. Młyńskiej w
Siewierzu. Zakres robót w Podwarpiu obejmie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-betonowej oraz
utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz
przebudowę sieci teletechnicznej. Natomiast w ramach przebudowy drogi gminnej na ul. Młyńskiej w
Siewierzu zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowo-betonowa i obustronne utwardzone pobocza z
kruszywa łamanego. Prace powinny zakończyć się do 10 listopada 2017 r.
W dniu 25 lipca podpisano umowę na świadczenie usług przewozu uczniów do odpowiedniej placówki
oświatowej na terenie Gminy Siewierz w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 z firmą Usługi
Przewozowe Jacek Gorzelak z Piekar Śląskich. Przewóz realizowany będzie na dwóch trasach:
Gołuchowice – Leśniaki – Siewierz oraz Dziewki – Brudzowice – Siewierz. Zadanie obejmuje ponadto
dowóz uczniów na zawody sportowe i uroczystości gminne. Wynagrodzenie umowne wynosi 4,17 zł za 1
kilometr.
Trwa również ocena ofert złożonych w przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Siewierz do szkół i placówek kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym
2018/2019. Zadanie obejmuje dwie odrębne trasy przewozu, tj. dowóz dzieci do szkół i placówek
kształcenia specjalnego w Czeladzi i Będzinie oraz dowóz do szkoły i placówki kształcenia specjalnego w
Dąbrowie Górniczej.
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