
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2018-06-01 09:40:51

KOLEJNY ETAP PRAC W REMIZIE OSP W BRUDZOWICACH

   W  dniu  21  maja  br.  wybrano  wykonawcę  prac  modernizacyjnych  w  budynku  gminnym  remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Rzemieślnicza
„WIELOBRANŻOWA” z  Zawiercia  na  kwotę  221 727,29  zł.  Zakres  zadania  obejmuje  między  innymi
malowanie blach pokrycia dachowego i  remont zachodniej elewacji  budynku, malowanie pomieszczeń
garaży,  wymianę  armatury  i  wyposażenia  łazienek,  prace  tynkarskie  i  malarskie  w  wybranych
pomieszczeniach,  wymianę płytek podłogowych i  naściennych w toalecie dla niepełnosprawnych oraz
wykonanie nowego oświetlenia oraz wentylatorów wywiewnych i wykonanie nowej instalacji zasilającej w
pomieszczeniach na parterze budynku.

   Ponadto  zamontowane  zostaną  urządzenia  i  sprzęty  takie  jak  np.  elektryczny  pojemnościowy
podgrzewacz  wody,  wentylatory  i  oświetlenie  w  pomieszczeniach  toalet  na  parterze,  zlewozmywak
dwukomorowy z blachy nierdzewnej, bateria zlewozmywakowa itp. 
 
  Powyższe prace są uzupełnieniem inwestycji zrealizowanej w pierwszym kwartale bieżącego roku, która
polegała na przebudowie części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowaniu istniejącego
pomieszczenia  piętra  na  kotłownię  gazową  wraz  z  wykonaniem  instalacji  gazowej,  centralnego
ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji  mechanicznej. Koszt tych prac
wyniósł prawie 250 tys. zł. 
 
   Ponadto wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy budynku remizy.  W dniu 22 maja br.
Wybrano wykonawcę tych prac – Firmę Wielobranżową „DOREM” z Sosnowca, która złożyła ofertę na
kwotę 392 485,87 zł.  Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie podbudowy i  ułożenie kostki
brukowej  wraz  z  odwodnieniem,  ogrodzenie  terenu,  dostawę  i  montaż  masztu  z  urządzeniem  do
podnoszenia flagi państwowej, dostawę i zabudowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, nasadzenie
drzew ozdobnych,  wykonanie  trawnika.  Zarówno kolejne  prace  remontowe wewnątrz  budynku  jak  i
zagospodarowanie terenu zaplanowane są do zrealizowania do końca lipca br.   
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