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l.lzupełnicnie oświetlenia ulicznego na obszaze Gnriny ( Pozycja

-

Nr

38);

W wyniku przetar8u nieogra niczoneBo wyłoniono w 2018 roku wykonawcę robót firmę ELMO Marcin

Olejnik z Kędżierzyna-Koźlana budowę przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickie,| 73 oraz budowę
przejścia dla pieszych w ul. Zwycięstwa iul. TUWima. Podpisano Umowy na realizację robót ,
przekazano plac budowy. Zadania zakończone w maju bieżącego roku.
Przy8otowano wniosek, który złożono do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania
o udzielenie ZamÓWienia publlcznego na roboty budowa oświetlenia ul, Marii . Termin żłożeniaofert
-

Wyznaczono na dzień 29,05.2019 roku, wpłynęły 3 oferty. Wyłoniono wykonawcę firmę ELEKTRoTUM
ż Raciborza. podpisano umowy na realiżację robót, przekazano plac budowy. zadania zakończone.

w trybie poza ustawą podpisano w 2018 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej z firmą ELpRo Andrżej klimowicz 7 kędzierzyna-koźla na budowę oświetlenia
-

skrzyŻowania ul. Toł5toja iNowowiejskiej, Dokumentacja w posiadaniu Wydzialu. Zadanie zakończone.

, trybie poza ustawą podpisano w 2018 roku umowę na opracowanie dokumentac.ii projektowokosztorysowej ż firmą ELMo Marcin olejnik z kędzierżyna-koźla na budowę oświetlenia mostku przy
ul. Nałkowskiej. Dokumentacja w posiadaniu Wydzialu, Zadanie zakończone.

-w

ramach zawartej umowy na Dokumentację projektowo-kosztorysowa kanalizacji deszczowej i
sanitarnej W drodże dojazdowe,j do budynków przy Ul. Piastowskiej 27 B i 29, z|econo róWnież
opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi, Dokumentacja wykonywana w ramach zawartej umowy
ż projektantem lnżynieria sanitarna Barbara skowrońska-Petek, Z dnia 15.10.2018 r Wykonano i
odebrano opracowania 8eotechniczne i geodezyjne. wykonana dokumentacja projektowo
kosztorysowa została przekazana zamawiającemu do sprawdzenia zgodnie z terminem umownym .

zada nie zakończone.

- podpisano umowę z Tauron Dystrybucja s.A. na wykonanie wzyłącza projektowanej przepompowni
ścieków ul, Piastowska 27Bi 29. Zadanie zakończone.

- W Wyniku przetar8U nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę Wiesław Boruta

ELBoR,

Wiesława Boruta ELBoR , dzialającymi w formie Spółki.Cywilnej WZE-B ELBoR z Kędzierzyna-Koźla.
podpisano umowę na roboty rozbudowa istniejącej sieci
0,4 kv oświetlen|a uIicznego mostku

w ciągu ul. Nałkowskiej, Zadanie zakończone.

w trybie poża ustawą podpisano w 2018 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej z firmą ELpRo Andrze.i kljmowicz z kędzierzyna-koźIa na budowę oświetlenia
drogowego ul. zawiszy cżarne8o iczęści ul. kochanowskie8o, Dokumentacja w posiadaniu wydzjalu.
-

zada nie zakończone,
-

w trybie poza ustawą podpisano umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj z firmą ELMO Marcin olejnik
kędzierżyna-koźla na oświetlenie przejścia dla pieszych Al.J.pawła ll kolo Lidla zadanle

z

zakończone.

_ W Wyniku przetargu nieo8raniczone8o Wyłoniono Wykonawcę firmę Wiestaw Boruta ELBoR,
Wiesława Boruta ELBoR ,działającymi w formie spółki cywilnej WZE*B ELBoR z Kęd zie rzyna- Koźla,
podpisano umowę na roboty rozbudowa istniejącej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego skrzyŻowania
uIic Tołstoja i Nowowiejskiej, Zadanie zakończone.

w trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą pH EMplRlA Janusz kolenda z kędzjerżyna koźla na
wykonanie dokumentacji projektowo_kosztory50wej przebudowy oświetIenia chodnika pomiędzy
_

ul. Kadetów iUl, Staffa. DokUmentacja w posiadaniu Wydzialu. Zadanie zakończone.

- w dniu 23.10.2019 zakończono reaIizację zadania,,Przebudowa oświetlenia W rejonie Ul, Mostowej

i chemikóW W Kędzierzynie_KoźlU _ Umowa z dnia 29.Lż.żOI7 roku podpisana z firmą ELMo Marcin

ole.|nik'z Kędzierzyna-Koźla. DokUmentaCja W posiadaniU Wydziału. Zadanie zakończone.

, W trybie poZa UstaWą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo_kosztorysowej
z firmą ELMo Marcin olejnik Z Kędzierzyna_Koźla na przebudowę oświetlenia od skrzyżowania
ż ul, K, Jadwi8i do mostu na Kanale Gliwickim, Zadanie W trakcie realizac|i.

W WynikU prżetar8u nieograniczonego wyloniono wykonawcę robót P.H,U DoMlNEL _Zbigniew
Adamik z Ryczówek na budowę ośWietlenia ul, Zawiszy cżarnego iJana Kochanowskiego, Podpisano
_

Umowę. Zadanie W trakcie realizacji,
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