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pani Barbara konieczna
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

pfizezWydział Obsługi Rady Miasta w mieiscu

Dotyczy: pisma nr DUR.003.19-21 .2019 z dnia

1 'l

.02.2019r.

i Realizacji lnwestycji odpowiadając na interpelację w sprawie
skweru przy ul. Czarnieckiego informuje, iż aktualnie podpisana jest Umowa na realizację zadania nr
lR1.272.04.02.2019 z dnia 01.02.2019r. Zadanie obejmuje: ,,Remont alejek na skwerze przy ul,
Czarnieckiego" na kwotę wg ofeńy Wykonawcy 167.660,56 zł brutto, ,,Budowę oświetlenia na skwerze
przy ul. Czarnieckiego" na kwotę wg oferty Wykonawcy 70.000,00 zł brutto oraz,,Zakup z montażem
ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego" na kwotę wg ofeńy Wykonawcy 50,282,40 zł
brutto. Termin wykonania zadań do: 28.06.2019r, W dniu 08.02.2019r. został przekazany plac budowy
Wykonawcy tj. firmie ,,AN-EKO' Anna Fuchs Trochim z siedzibą w 43-100 Tychy ul. Dojazdowa 8.
Obecnie trwają prace rozbiórkowe istniejących alejek oraz prace związane z korytowaniem pod
warstwy konstrukcyjne nowych alejek oraz ułożeniem obzeży betonowych. Alejki będą wykonane z
kostki betonowej gr. 6 cm oraz granitowej gr. 6 cm dopasowane kolorystycznie do wyremontowanego
chodnika przy bloku od strony skweru. Łączna ilośćalejek do wykonania 9'l2,65 m2, łączna ilośó
punktów świetlnych8 sźuk, łączna ilośćławek z oparciem do zamontowania 9 sztuk + ławki
modułowe z oparciem 3 sztuki, bez oparcia 4 sztuki, łączna ilośćkoszy na śmieciz daszkiem 8 sźuk,
donice z betonu architektonicznego 32 mb,.
Wydział Przygotowania
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https://bip.umtvchv.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta/461
projektowa remontowanego skweru.
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