„Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem
na Stanowisko Kierowania KM PSP w Łodzi”
FINANSOWANIE INWESTYCJI:
ROK 2013
250.000,00 zł – Urząd Miasta Łodzi
61.723,51 zł – Komenda Główna PSP
ROK 2014
250.000,00 zł – Urząd Miasta Łodzi
260.000,00 zł – Komenda Główna PSP
W wyniku przeprowadzonej inwestycji zaadoptowano stare, nieużytkowane
pomieszczenia na potrzeby Stanowiska Kierowania KM PSP w Łodzi, zlokalizowane
w parterowym budynku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
przy ul. Zgierskiej 47 w Łodzi i osiągnięto efekt rzeczowy w postaci:
a) sala operatorska dla 4 stanowisk dyspozytorskich;
b) jadalnia;
c) pokój socjalny (pomieszczenie wypoczynkowe);
d) łazienka i toaleta,
e) szatnia,
f) pomieszczenie UPS,
g) serwerownia
Inwestycję podzielono na II etapy.
I etap obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót
ogólnobudowlanych, robót w zakresie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych oraz
robót wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Pomieszczenia podlegające adaptacji
zgrupowane zostały w 3 bloki funkcjonalne. Pierwszy to pomieszczenie z przeznaczeniem na
szatnię. Drugi to część biurowo-administracyjna obejmująca salę operacyjną Stanowiska
Kierowania. Trzeci to część higieniczno-socjalna z łazienką, jadalnią i pokojem
wypoczynkowym. Prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń dotyczyły wyburzeń
istniejących ścianek działowych, budowy nowych ścian podziału wewnętrznego, docieplenia
dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Wymieniono posadzki we wszystkich
pomieszczeniach oraz stolarkę drzwiową. W sali operacyjnej i częściowo w pomieszczeniach
szatni wykonano podłogę techniczną. Nad większością pomieszczeń wykonano sufit
podwieszany systemowy. Wartość umów na realizację I etapu inwestycji wyniosła
311.723,51 zł
II etap inwestycji obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym wykonanie
elewacji budynku, przebudowę wejścia do Stanowiska Kierowania i modernizację kotłowni
oraz robót wodno-kanalizacyjnych a także zakup niezbędnego wyposażenia.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym zrealizowano m.in.:
a) roboty budowlane o wartości 75.462,43 zł,
b) dostawę i montaż klimatyzacji o wartości 55.947,64 zł,
c) dostawę sprzętu teleinformatycznego i łączności o wartości 250.020,60 zł,
d) dostawę i montaż systemu zasilania gwarantowanego o wartości 24.408,00 zł,
e) dostawę i montaż systemu kontroli dostępu – 18.000,00 zł,
f) dostawę i montaż mebli oraz zakupiono niezbędny sprzęt i przedmioty dla
prawidłowego funkcjonowania Stanowiska Kierowania.

