PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI CHODNIKÓW 2017
PROGRAM MODERNIZACJI I BUDOWY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA EDYCJA NA ROK 2017
Koordynacja z

Obszary
Nr

Ocena stanu

Dzielnica

Nowowiejskiego

Strzyża

remont ist. chodników na dł. 340
mb

100%

Wilka
Krzyżanowskiego

Strzyża

remont ist. chodników na dł. 750
mb

100%

OBSZAR

uwarunkowania

GIWK - przebudowa
wodociągu, planowane
rozpoczęcie prac: VII.2017,
planowane zakończenie
prac: IX-X.2017

realizacji

Wrzeszcz

remont ist. chodników na dł. 500
mb

Marusarzówny

Piecki - Migowo

remont ist. chodników na dł. 380
mb oraz remont nawierzchni
bitumicznej jezdni na dłg. 380 mb

100%

Kołobrzeska

Przymorze

remont ist. chodnika na dł. 210 mb

trwa procedura odbiorowa

Sambora

Oliwa

Meissnera

Zaspa

Wileńska

OBSZAR

gestorami/ inne

Ulice

obszaru

I

Opis robót

II
Korzeniowskiego

Leszczyńskich

Rozłogi

Wrzosy

Niska

Brzeźno

Krucza

Soplicy

GIWK - wymiana
remont istniejacych chodników o
wodociągu, planowane
łącznej długości - 340 mb w
rozpoczęcie prac: VI.2017,
połączeniu z remontem nawierzchni
planowane zakończenie
bitumicznej jezdni 170 mb
prac: VII.2017

Firma Usługowo - Budowlana Cygert
Witold 83-341 Gowidlino, ul.
trwa procedura odbiorowa
Kościelna 6

Stogi

remont istniejącego chodnika o
GIWK - wymiana
łącznej długości 940 mb w
wodociągu, planowane
30% - ANEKS TERMINOWY
połączeniu z remontem
rozpoczęcie prac: VII.2017,
zakończenie robót:
nawierzchni bitumicznej jezdni na
planowane zakończenie
31.05.2018
odcinku o długości 470 mb
prac: X.2017

Stogi

III

Kormoranów

trwa procedura odbiorowa

Zaspa

Stogi

trwa procedura odbiorowa

90% - ANEKS TERMINOWY
zakończenie robót:
31.05.2018

remont istniejącego chodnika o
łącznej długości 160 mb

remont istniejących chodników o
GIWK - wymiana
łącznej długości 380 mb w
wodociągu, planowane
90% - ANEKS TERMINOWY
połączeniu z remontem nawierzchni rozpoczęcie prac: VIII.2017,
zakończenie robót:
bitumicznej jezdni o długości 190
planowane zakończenie
31.05.2018
mb
prac: X.2017
GIWK - wymiana
wodociągu, planowane
rozpoczęcie prac: VI.2017,
planowane zakończenie
prac: IX.2017

90% - ANEKS
TERMINOWYzakończenie
robót: 31.05.2018

Stogi

remont istniejącego chodnika o
łącznej długości 480 mb

Stogi

remont istniejących chodników o
łącznej długości 280 mb w
połączeniu z remontem nawierzchni
bitumicznej jezdni o długości 140
mb

85% - ANEKS TERMINOWY
zakończenie robót:
31.05.2018

Stogi

remont istniejących chodników o
łącznej długości 460 mb w
połączeniu z remontem nawierzchni
bitumicznej jezdni o długości 230
mb

85% - ANEKS TERMINOWY
zakończenie robót:
31.05.2018

Wzgórze
Mickiewicza

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.
A., ul. Pomorska 26A, 83-200
Starogard Gdański

trwa procedura odbiorowa

remont istniejących chodników o
łącznej długości 160 z
przystosowaniem do parkowania
pojazdów

OBSZAR
Tamka

budowa chodnika po jednej stronie
jezdni na dłg. 260 mb
remont istniejącego chodnika o
łącznej długości 130 mb

100%

Wykonawca

remont istniejącego chodnika o
łącznej długości 420 mb

GIWK - wymiana
wodociągu- zmiana
terminu (zwiekszenie
zakresu robót przebudowa sieci
sanitarnej): XII.2017

Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska
10, 05-800 Pruszków

zadanie przeniesione do
realizacji na rok 2018

REWALORYZACJA ULIC GŁÓWNEGO MIASTA
OBSZAR
IV

Powalna

Śródmieście

remont istniejącego chodnika o
łącznej długości 100 mb

100%

Mostek

Śródmieście

remont istniejących chodników o
łącznej długości 350 mb

100%

Wygon

Śródmieście

remont istniejących chodników o
łącznej długości 280 mb

100%

Św. Ducha

OBSZAR

Śródmieście

GIWK - wymiana
wodociągu; prace
przebudowa ulicy (chodniki i
wykonywane przez
jezdnia) na dłg. 300 mb wraz z
Wykonawcę przebudowy
przebudową kanalizacji deszczowej
ulicy pod nadzorem i przy
i kabla energetycznego
współfinansowaniu przez
GIWK

100%

Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska
10, 05-800 Pruszków
kierownik budowy: Piotr Koprowiak

trwa procedura odbiorowa

POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk

Jesionowa

Wrzeszcz

remont chodników wraz z
dostosowaniem do parkowania
pojazdów

Daleka

Olszynka

remont chodników i jezdni

100%

Smolna

Olszynka

remont chodników i jezdni

100%

V

INNE LOKALIZACJE
Orzeszkowej

Wrzeszcz

remont jezdni (odc. dłg. 470 mb) i
chodników (odc. dłg. 940 mb)

Ciołkowskiego

Zaspa

remont chodnika na dłg. ok. 150 mb

Piastowska

Przymorze

remont chodnika

Starodworska - schody

Siedlce

remont istniejacych schodów

Siedlce

remont istn.chodników wraz z
remontem istn.nawierzchni
bitumicznej jezdni

Wrzeszcz

remont istn.chodników wraz z
budową oświetlenia

Szara

Klonowa

GIWK - przebudowa sieci
wodociągowej

GIWK wymiana wodociągu zakończenie prac IX 2017

GIWK - wymiana
wodociągu, zakończenie
prac: VII.2017

Firma Ogólnobudowlana "ARAT"
Krzysztof Makurat., Staniszewo 26,
83 - 328 Sianowo

Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20
80-719 Gdańsk
Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20
80-719 Gdańsk

10% - ANEKS TERMINOWY
zakończenie robót:
31.03.2018

Eurovia Polska S. A., ul. Szwedzka
5,55-040 Bielany Wrocławskie

trwa procedura odbiorowa

Firma Budowlano Drogowa Tar-Bud
Przemysław Taraszkiewicz ul. Jana
Pawła II 3d/12 80-462 Gdańsk

100%

PBH Jumar Sp. z o.o. ul. Gen. St.
Skalskiego 21, 83-004 Pruszcz Gd.

100%

"ZUK" Sp. z o. o. Glincz,
ul.Akacjowa 24, 83-330 Żukowo

100%

"WPRD GRAVEL" Sp. z o. o. ul.
Żaglowa 2 80-560 Gdańsk

Firma Usługowo - Budowlana Cygert
trwa procedura odbiorowa
Witold 83-341 Gowidlino, ul.
Kościelna 6,

Stan na dzień 19.12.2017 r. Z uwagi na konieczność koordynacji robót z gestorami sieci kolejność realizacji prac na poszczególnych ulicach może ulec zmianie.
Zgłoszenie do odbioru
Odebrane i przekazane do GZDiZ
Podpisywanie umowy, przekazanie placu, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas budowy
W trakcie realizacji

