
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2018-06-14 10:57:09

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE SIEWIERZ

    W czerwcu rozpocznie się przebudowa i remont dróg na siedmiu ulicach w Gminie Siewierz, tj. ul.
Górnej,  Sosnowej.,  Piaskowej  i  Wiśniowej  w  Siewierzu,  Komorniki  w  Gołuchowicach  oraz  Pańskie  i
Podbagnie w Dziewkach. Droga na ulicy Górnej powinna być gotowa do końca sierpnia br. natomiast
pozostałe ulice do 28 września br. Łączny koszt robót wyniesie prawie 2,1 mln zł.

    W dniu 12 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym dla
przebudowy i remontu drogi gminnej na ul. Górnej w Siewierzu oraz dla przebudowy dróg gminnych na
ulicach Sosnowej i Piaskowej w Siewierzu.

    Dla robót na ulicy Górnej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Hucz Sp. z o.o. z
Boronowa na kwotę 167.146,55 zł. Zadanie to obejmuje przebudowę i remont nawierzchni i konstrukcji
drogi gminnej na ul. Górnej w Siewierzu wraz z utwardzeniem poboczy, w szczególności: frezowanie starej
nawierzchni asfaltowej, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej oraz utwardzenie
poboczy z kruszywa.

    Wykonawcą przebudowy dróg gminnych na ulicach Sosnowej i Piaskowej w Siewierzu został P.U.H.
„DOMAX”  Arkadiusz  Mika  z  Boronowa.  W ramach  robót  drogowych  zostanie  wymieniona  istniejąca
nawierzchnia drogi gminnej na ul. Piaskowej i Sosnowej na nawierzchnię z kostki betonowej i wykonany
będzie nowy parking równoległy do jezdni ulicy Piaskowej wraz z chodnikiem. Ponadto wymieniona będzie
sieć wodociągowa na odcinku od ul. Piłsudskiego do komory na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Sosnowej wraz z przyłączami i wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej oraz wykonane będą roboty
ziemne związane z renowacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach zadania Wykonawca
zbuduje  również  kanał  technologiczny  wraz  ze  studzienkami  i  pracami  odtworzeniowymi,  a  także
zabezpieczy  istniejące  sieci  elektryczne  i  telekomunikacyjne  na  skrzyżowaniach  z  sieciami
projektowanymi.  Wartość  tych  robót  wyniesie  1.153.834,85  zł

    W tym samym dniu, tj. 12 czerwca br. podpisano umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych S.A. z Katowic na modernizację dwóch dróg, tj. na ulicach Wiśniowej w Siewierzu i Komorniki
w Gołuchowicach. Koszt robót wyniesie 369.196,32 zł. Zakres prac na ul. Wiśniowej w Siewierzu obejmuje
w szczególności wykonanie korytowania i podbudowy łącznie ze stabilizacją podłoża cementem, ułożenie
nawierzchni  mineralno-bitumicznej,  wykonanie  humusowania  skarp  na  całej  długości  drogi  oraz
wykonania oznakowania poziomego jezdni. Na ul. Komorniki w Gołuchowicach również zostanie wykonane
korytowanie i podbudowa, a ponadto rozebranie krawężników, obrzeży, płyt betonowych i przepustów,
wykonanie odmulenia cieków, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie pobocza z kruszywa po
obu stronach drogi, wykonanie nowych przepustów, ułożenie kostki brukowej, obrzeży i krawężników,
wykonanie oznakowania poziomego drogi.

    W dniu 13 czerwca br. podpisano umowę na modernizację dróg na ulicach Pańskie i Podbagnie w
Dziewkach z Wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość umowy wynosi 406.801,31 zł
brutto. Zakres zadania obejmuje głównie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z
kruszywa oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

    Realizacja inwestycji drogowych przyczynie się do zwiększenia komfortu korzystania z dróg i wzrostu
bezpieczeństwa na drogach.
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