PRZETARGI I INWESTYCJE
I. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Rozpoczeto prace na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w
gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul.
Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie”. Wykonawca Przedsiebiorstwo Robót
Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9, 41-303 Dąbrowa
Górnicza

II.

W zakresie dróg.
1. Zakończono prace na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ulica Częstochowska w
Krzepicach. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o. o. z
Lublińca.
2. Wybrano Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ DROGPOL „ S.C. z
Jaskrowa, na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych.
3. Firma RTM Marcin Kita , z m. Młynki Kraśnickie, została wybrana do wykonania
pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w Gminie Krzepice.
4. Została podpisana umowa z firmą Krzysztof Krygowski PRAWYPAS z Krakowa na
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych nr 639041S i 639042 S
na terenie miasta Krzepice.
5. Podpisana została umowa z firmą „LGM” Grzegorz Wiliński ze Strzelina na
wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych o łącznej długości ok. 60 km i
obiektów mostowych zlokalizowanych w drogach gminnych.

III.

Inne zadania.
1. W dniu 04.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą Spółdzielczy Kombinat Rolno Spożywczy z Lipia, na zadanie pn.„Przebudowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Krzepicach”. Koszt zadania 317 220,23 zł. brutto.
2. Wybrano ofertę i podpisana została umowa w dniu 16.05.2018 r. na zadanie pn.
Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach. Wykonawca
Z.H.U„PRZEMKO” Przemysław Broczkowski ul. Oleska 7, 42-161 Starokrzepice.
Koszt zadania 124 882,50 zł. brutto.
3. W dniu 08.05.2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Krzepice”. Otwarcie ofert w dniu 23.05.2018 r.
4. W trakcie przygotowania jest przetarg na przebudowę kuchni przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Krzepicach oraz przetarg na budowę parkingu w Starokrzepicach.
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