Nowiny, dnia 25 maja 2020r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2020r.
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 27.04.2020r. do 25.05.2020r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:
1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul.
Lawendowa) w m. Zgórsko.
- umowa z dnia 09.03.2020r.
- wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski,
ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny.
- umowna wartość robót: 75.967,03 zł,
- protokół odbioru robót z dnia 15.05.2020r.

2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w
m. Zgórsko.
- umowa z dnia 09.03.2020r.
- wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski,
ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny.
- umowna wartość robót: 27.997,19 zł,
- protokół odbioru robót z dnia 15.05.2020r

3. Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul.
Perłowej w m. Nowiny.
- umowa z dnia 09.04.2020r.
- wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o., ul. Kard. Wyszyńskiego 60a ,
88-170 Pakość.
- umowna wartość robót: 33.677,40 zł, w tym fundusz obywatelski –
10.000,00 zł ,
- protokół odbioru robót z dnia 22.05.2020r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:
4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3 i 210/17 w
m. Zgórsko.
- umowa z dnia 13.03.2020r.
- wykonawca: PPHU ENERGOTECH Mariusz Śnioch,
ul. Uniwersytecka 8i, 25-361 Kielce.
- umowna wartość robót: 36.854,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.

5. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
oraz zadaszenie w m. Nowiny – opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
- umowa z dnia 25.03.2020r.
- wykonawca: ERMS PLUS Kamila Karłowska,
ul. Zmartwychwstańców 8A/2, 61-501 Poznań.
- umowna wartość : 36.654,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.11.2020r.
6. Zakup i dostawa zestawu hydraulicznego dla OSP Szewce.
- umowa z dnia 08.04.2020r.
- wykonawca: DELTA SERVICE S. Echilczuk, I. Koziuk, R. Wargenau Sp. J.,
Ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka.
- wartość brutto: 89.913,40 zł,
- dostawa do dnia 31.05.2020r.

7. Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego w msc. Trzcianki –
modernizacja nawierzchni drogi gminnej, ul. Kolejowa na odcinku od ul.
Nadbrzeżnej w stronę rz. Bobrza (od nr 16 do nr 24) w m. Trzcianki.
- umowa z dnia 06.04.2020r.
- wykonawca: ZOKS Paweł Sobczyk, ul. Łanowa 150,
25-147 Kielce.
- umowna wartość robót: 27.000,00 zł, w tym fundusz obywatelski –
27.000,00 zł ,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.

8. Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. SitkówkaNowiny.
Projekt przekazano do realizacji przez Lafarge Kruszywa i Beton Polska S.A.
Trwa realizacja robót budowlano-montażowych bez udziału finansowego Gminy.

13. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2020r.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa,
ul. Diamentowa w m. Kowala.
- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy
Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.
- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy
Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w
m. Szewce.
- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy
Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.
17. Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul.
Marmurowej w Szewcach – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 01.12.2019r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.479.179,36 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 27.08.2021r.
- dofinansowanie z FDS w wysokości ok. 1.100.000,00 zł.
18. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 476/4 w m.
Zgórsko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 09.12.2019r.
- wykonawca: PUIiP WEKTOR inż. Andrzej Jezierski, ul. Cisowa 15,
25-347 Kielce
- umowna wartość robót: 59.800,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2020r.

1. ZADANIA W PRZYGOTOWANIU:
- Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych,
- Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T (u. Szewska) z
drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko,
- Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 0377T i nr 0381T
w m. Wola Murowana,
- Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (odcinek od skrzyżowania z drogą w kierunku Panka do drogi

wojewódzkiej nr 762 w m. Zgórsko), w systemie zaprojektuj i wybuduj z decyzją
ZRID,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny –
III etap,
- Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny,
- Modernizacja altany ogrodowej z grilowiskiem w m. Sitkówka,
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Marmurowa w msc. Szewce,
- Projekt przebudowy drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18,
222/17 w m. Zgórsko,
- Projekt toru „pumptrack” w m. Nowiny,
- Zakup i instalacja fotoradaru w m. Bolechowice,
- Zakup kurtyn wodnych.

