
Trwają roboty budowlane...

Gmina  Gołdap   informuje,  że  trwają  roboty  budowlane   w  ramach  projektu
„Rozbudowa  Parków:  Kinezyterapeutycznego  i  Zdrojowego  oraz  budowa  ścieżki
zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”

W  kwietniu br. podpisane zostały następujące umowy:

• umowa nr  WIK.272.17.2017 z dnia.  27.04.2017 r.   -  podpisana  z  ZIEL – BUD
Wojciech  Rukat,  z  siedzibą  w  Warszawie  (03-158)  przy  ul.  Mehoffera  122  na
realizację zadania pn.:  Rozbudowa Parku Kinezyterapeutycznego,  obejmującego
przebudowę  ciągów  komunikacyjnych  (ulice,  parkingi,  chodniki)  wokół  Placu
Zwycięstwa,  wzbogacenie  ich  o  nowe  elementy  małej  architektury:  kosze  ławki,
tablice  informacyjne;  budowę  linarium  oraz  samoobsługowej  toalety  publicznej.
Wartość zadania: 5 227 502,78 zł. Termin realizacji – do 01.08.2018 r

• Umowa  nr  WIK.272.18.2017  z  dnia  28.04.2017  r.  -  podpisana
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibę w Gołdapi przy
ul.  Konstytucji  3  Maja  1  A  na  realizację  zadania  pn.: Budowa  ścieżki
kinezyterapeutycznej  w  ul.  Stadionowej,  obejmującego  budowę  ścieżki
kinezyterapeutycznej  na  odcinku  ok  800  m  przy  ul.  Stadionowej,  w  tym  ciągu
pieszego  z  jednej  strony,  ciągu  rowerowo  –  rolkowego  z  drugiej  strony,  zatoki
odpoczynku i kinezyterapii przy brzegu rzeki Gołdapy a także zmianę nawierzchni
ul. Stadionowej. Wartość zadania: 1 304 392,19 zł. Termin realizacji – do 30.09.2017
r.

• Umowa nr WIK.272.19.2017 z dnia 28.04.2017 r. - podpisana z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibę w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja
1 A na realizację zadania pn.: Budowa parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie
Zdrojowej. Wartość zadania: 1 074 652,89 zł. Termin realizacji – do 30.09.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że nad realizacją robót budowlanych prowadzony jest nadzór
inwestycyjny, który świadczony jest przez  Brukland Piotr Dadełło z siedzibą w Giżycku
przy ul. Perkunowskiej 25. Łączna wartość nadzoru : 64 400 zł.

W załączeniu  prezentujemy galerię zdjęć z prowadzonych robót.



Rozbudowa Parku Kinezyterapeutycznego

Budowa ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej



Budowa parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie Zdrojowej


