
Ośrodki Zdrowia w Gminie Spytkowice
na miarę XXI wieku

   Budynek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                Budynek Gminnego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej
              w Spytkowicach  przy ul. Szkolnej 1                                                  w Spytkowicach  przy ul. Szkolnej 3

 
 

Budynek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                Budynek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
               w Bachowicach  przy ul. Górki                                                              w Ryczowie  przy ul. Parkowej 
                        

a tak to się zaczęło . . .



 

Podpisanie umowy z wykonawcą prac                          Budynek GZOZ w Spytkowicach podczas
                   w dniu 29 czerwca 2007r.                                          prac remontowych (sierpień  2007r)

  

  

Budynek GZOZ  w Spytkowicach   podczas                        Fundamenty nowego budynku GZOZ  w 
          prac remontowych (wrzesień 2007r)                                   Bachowicach ( wrzesień 2007r.)

Ściany parteru nowego budynku GZOZ  w                        Ściany parteru nowego budynku GZOZ  w  
             Bachowicach (listopad 2007r.)                                             Ryczowie (listopad 2007r.)



Remont  budynków  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Spytkowicach  oraz  budowa  nowych 

Ośrodków Zdrowia w Bachowicach i Ryczowie wynikała z obowiązku przystosowania ich do potrzeb osób  

niepełnosprawnych  oraz  dostosowania  do  wytycznych  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  

Społecznej.

• 29 czerwca 2007r. podpisanie umowy na „Nadbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zakładu 
opieki Zdrowotnej w Spytkowicach ul. Szkolna 1 i 3, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń  
apteki  na  gabinet  rehabilitacyjny  w  budynku  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  
Spytkowicach ul. Szkolna 3 oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych”.

• 4 lipca 2007r.  rozpoczęcie  realizacji  „Nadbudowy i  przebudowy budynku Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach”.

• 23 lipca 2007r. podpisanie umów na „Budowę budynku Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej  
wraz z przyłączem wodociągowym, energetycznym, kanalizacyjnym i gazowym na działce nr ew.  
874/7  przy  ul.  Górki  w  Bachowicach”  oraz  „Budowę  budynku  Gminnego  Zakładu  Opieki  
Zdrowotnej,  zbiornika  na  nieczystości  ciekłe  wraz  z  instalacją  przyłączeniową  kanalizacji  
sanitarnej, energetyczną, wodociągową i gazową na działce nr ew.1287/6 przy ul. Parkowej w  
Ryczowie”.

• 26 lipca 2007r. rozpoczęcie budowy nowych Ośrodków Zdrowia w Bachowicach i Ryczowie

• 30  sierpień  2007r.  zakończenie  remontu  budynku  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Spytkowicach przy ul. Szkolnej 1.

• 7 wrzesień 2007r. odbiór robót związanych z remontem budynku przy ul. Szkolnej 1 z wynikiem  
dobrym na kwotę 251.078,49zł brutto.

• 15 kwiecień 2008r.  zakończenie  nadbudowy i  przebudowy oraz  zmiany sposobu użytkowania 
pomieszczeń apteki na gabinet rehabilitacyjny budynku przy ul. Szkolnej 3.

• 29 kwiecień 2008r. odbiór robót z wynikiem dobrym na kwotę: 1.047.700,55zł brutto.

• 30 wrzesień 2008r.  zakończenie budowy budynków Gminnego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w 
Bachowicach i Ryczowie.

• 13 października 2008r. odbiór robót z wynikiem dobrym budowy budynku Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Bachowicach na kwotę: 1.443.178,37zł brutto

• 14 października 2008r. odbiór robót z wynikiem dobrym budowy budynku Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Ryczowie na kwotę: 1.494.300,00zł brutto.

Podsumowując:

Realizacja trzech tak ogromnych inwestycji to zaledwie  okres od 4 lipca 2007r. do 30 września 2008r., a  

ich wartość całkowita to:4.236.257,41 zł brutto, pokryta w całości ze środków własnych pochodzących z  

budżetu Gminy Spytkowice.



 

Gabinet zabiegowy w budynku GZOZ                       Gabinet rehabilitacyjny w budynku GZOZ
         w Spytkowicach przy ul. Szkolnej 1                             w Spytkowicach przy ul. Szklonej 3

  
  

Kotłownia w nowym budynku GZOZ                     Łazienka dla niepełnosprawnych w nowym 
               Ryczowie przy ul Parkowej                              budynku GZOZ w Bachowicach przy ul. Górki

    

Wnętrze budynku GZOZ w Ryczowie                       Wnętrze budynku GZOZ w Bachowicach


	Ściany parteru nowego budynku GZOZ  w                        Ściany parteru nowego budynku GZOZ  w  

