Ruszają prace przy budowie gryfowskiego
żłobka
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Władze Gryfowa Śląskiego rozstały się z wrocławską firmą, która deklarowała, iż wybuduje żłobek, a której
to praca delikatnie mówiąc nie szła tak jak powinna. Nadzór nad inwestycją pozwolił szybko wychwycić
problemy i podjąć chyba najlepszą w tej sytuacji decyzję, czyli pożegnanie wykonawcy.

– Po tym nieudanym wykonawstwie - była to firma powiem z Wrocławia, żeby już nie robić im reklamy i przykrości rozstaliśmy się z tą firmą w ramach ugody pozasądowej i ogłosiliśmy nowy przetarg. – mówi Pan Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gryfowa Śląskiego.

Przetarg został rozstrzygnięty w ubiegłym tygodniu. Zakres zadania obejmuje m.in. dokończenie budowy obiektu,
budowę nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji:
wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania,
oświetlenia terenu, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; budowa komunikacji wewnętrznej
ciągu pieszo–jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla
osób niepełnosprawnych, oraz montaż elementów małej architektury: kompletny plac zabaw, kosze na odpadki, ławki,
tablice informacyjne itp.; wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.
Budynek żłobka będzie się charakteryzował następującymi parametrami.
• powierzchnia użytkowa – 677,16 m2
• powierzchnia zabudowy – 773,85 m2
• kubatura – 4 294,9 m3
• liczba kondygnacji – 1

– Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie tego żłobka do końca roku a my mamy czas do końca lutego na rozliczenie
tego zadania. Przypomnę, że finansowanie jest z RPO Województwa Dolnośląskiego skąd dostaliśmy w sumie prawie
70% dofinansowania, reszta to środki własne. Całość tego zadania to ok. 5 milionów złotych wraz z pełnym
wyposażeniem tego żłobka. – mówi Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który jest przekonany, iż teraz
prace ruszą pełną parą. – Jestem przekonany, że uda nam się go zrealizować do końca roku. Ten żłobek można
powiedzieć „wyszedł już z ziemi”, jest już o wiele, wiele łatwiej, bo wcześniej było wiele problemów przy realizacji
tego zadania i mam nadzieję że już od przyszłego poniedziałku firma wejdzie na plac budowy i będzie go realizować,
a my będziemy patrzeć jak te mury rosną – dodaje burmistrz.

