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ROBOTY BUDOWLANE

Remont stacji redukcyjnej gazu – Rurociąg Gazowy 
Zewnętrzny ze stacją redukcyjną 

przetarg kwiecień

Remont zgarniaczy na osadnikach wstępnych przetarg maj

Remont bieżni os wtórnych przetarg marzec

Remont ob. 8 przetarg marzec

Remont uszczelnień rurociągów sprężonego powietrza przetarg czerwiec

Remont kratek pomostowych ob. 10, 7.1-3 przetarg marzec

Malowanie konstrukcji podajników przy 51/58 przetarg marzec

Dachy likwidacja nieszczelności przetarg wrzesień

Poprawki posadzek przetarg wrzesień

Poprawki chodników (chłodnice ob. 21 i inne) przetarg maj

Remont wentylacji ob.103 – pompownia fekalna przetarg marzec

Remont osadników i reaktora biologicznego na OŚ Tyniec przetarg kwiecień

OŚ Bielany – rozbudowa przetarg marzec

OŚ Wadów – przebudowa części mechanicznej oczysz.  
– żwirownik wraz z sitem

przetarg kwiecień

Przegląd roczny STUO przetarg kwiecień

Wymiana centrali telefonicznej Alcatel ZUW Dłubnia przetarg

Modernizacja systemu slipowania statków przetarg maj

Modernizacja systemu ozonowania wody przetarg kwiecień/maj

Modernizacja układów syfonowych (Wilga, Wisła) przetarg lipiec
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Remont Magistrali DN 800 Cechowa przetarg czerwiec

SCADA modernizacja i dostosowanie istniejących systemów 
służących do monitoringu technicznego

przetarg czerwiec

Pilotowa stacja dezodoryzacji platforma marzec

Budowa pilotażowych stacji uzdatniania wody w ZUW 
Bielany

przetarg czerwiec

USŁUGI

Osady – skratki przetarg październik

Osady – piaskownik przetarg październik

Osady – komunalne do wywozu przetarg październik

Odbiór odpadów innych niż niebezpieczne i innych niż 
niebezpieczne

przetarg czerwiec

Wywóz i zagospodarowanie osadów. przetarg maj

Wywóz i zagospodarowanie odpadów: piasek i skratki. przetarg maj

Wywóz osadów z kalrowania wody przetarg październik

Leasing samochodu asenizacyjnego przetarg marzec

Szkolenie do prac na wysokości przetarg marzec

Konserwacje bram elektrycznych. przetarg kwiecień

Serwis lamp UV przetarg listopad

Serwis pomostu pływającego na przystani przetarg kwiecień

Projekt przebudowy systemu oczyszczania spalin przetarg marzec

Usługi geodezyjne i miernicze platforma cały rok

Dzierżawa kopertownicy wraz z bieżącym utrzymaniem 
serwis

przetarg kwiecień

Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego dla Sal 
Konferencyjnych

przetarg marzec

Budowa połączeń światłowodowych przetarg marzec

Modernizacja systemów łączności przewodowej przetarg marzec
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Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego dla Sal 
Konferencyjnych

przetarg marzec

Monitoring strefy ochronnej SWO Podkamyk przetarg sierpień

System sieci przemysłowej – podniesienie bezpieczeństwa 
i niezawodności systemów sterujących związanych 
z cyberbezpieczeństwem przemysłowych systemów 
sterowania procesami technologicznymi WMK - ETAP III

przetarg

Usługi kominiarskie w ramach całej Spólki przetarg marzec

Ocena potencjału odzysku fosforu na tle aktualnych 
doświadczeń międzynarodowych

przetarg marzec

Ocena uwarunkowań technicznych,ekonomicznych 
i środowiskowych dla proponowanych rozwiązań 
technologicznych

przetarg grudzień

Szczegółowa analiza krajowych i międzynarodowych 
uwarunkowań odzysku fosforu

przetrag kwiecień

Projekt i budowa inkubatora do namnażania 
mikroorganizmów

przetarg kwiecień

Ocena uwarunkowań technicznych,ekonomicznych 
i środowiskowych dla proponowanych rozwiązań 
technologicznych

przetarg kwiecień

System dezodoryzacji w rejonie punktu zlewnego przetarg kwiecień

Rozbudowa potencjału badawczego Centralnego 
Laboratorium

przetarg wrzesień

Dostęp do obiektów sportowo rekreacyjnych przetarg marzec

DOSTAWY

Nakładki radiowe przetarg czerwiec

Zakup wodomierzy dn 20-40 przetarg czerwiec

Zakup wodomierzy dn 50-100 przetarg czerwiec

Wyposażenie biurowe platforma sukcesywnie

Dostawa papieru biurowego platforma luty

Zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych 
na potrzeby badań

platforma sukcesywnie
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Dostawa środków ochrony osobistej (rękawiczki lateksowe 
bezpudrowe, rękawiczki jednorazowe nitrylowe, środki 
do sterylizacji powierzchni (manusan, bacticid, despray)

platforma luty

Dostawa elementów do do budowy i na stałe zainstalowane 
w instalacji pilotażowej (stacji pilotowych dla odzysku 
fosforu)

przetarg czerwiec

Mętnościomierz przetarg czerwiec

Elementy zestawu do dezynfekcji wody (SELCOPREM 2000) przetarg czerwiec

Osuszacz przetarg czerwiec

Zakup miernika poziomu wody platforma kwiecień

Zakup pompy zatapialnej platforma maj

Zakup konduktometru platforma czerwiec

Zakup pochłaniaczy do masek platforma lipiec

Zakup Konduktometru platforma sierpień

Zakup Fotometru platforma wrzesień

Zakup mieszadła magnetycznego platforma październik

Aparat do destylacji z parą wodną platforma czerwiec

Zakup i wymiana analizatora amoniaku AMTAX platforma czerwiec

Sukcesywne dostawy środka do uzdatniania wody  
Praestolu 2515

platforma luty

Sukcesywne dostawy środka do uzdatniania wody 
Podchlorynu Sodu

platforma październik

Sukcesywne dostawy środka do uzdatniania wody  
Kwasu Solnego

przetarg grudzień

Dostawa podchlorynu przetarg wrzesień

Dostawa praestolu przetarg wrzesień

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu na prasach przetarg czerwiec

Dostawa polielektrolitu na bazie zmodyfikowanych 
polikarbolksylanów (w celu zahamowania osadzania 
się kamienia kotłowego, rozpuszczania struwitu itp. 
w rurociągach). 

przetarg czerwiec
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Dostawa środka odpieniającego na wirówki. przetarg czerwiec

Sukcesywna dostawa preparatu antyodorowego  
na stację zlewną

czerwiec

Dostawa kwaśnego węglanu sodu przetarg kwiecień

Dostawa węgla aktywnego przetarg kwiecień

Dostawa Daragrind+piasek przetarg kwiecień

Chemia na STUO przetarg kwiecień

Sprzęt komputerowy platforma sukcesywnie

Aplikacja do obsługi inwestorów platforma sukcesywnie

Aplikacja mobilna platforma sukcesywnie

Rozbudowa platformy e-learningowej platforma sukcesywnie

Zakup oprogramowania platforma sukcesywnie

Wykupienie wsparcia i przedłużenie licencji dostępowych 
dla używanego oprogramowania ( np. AutoCAD, OFFICE 365, 
VEEM, Antywirus, LEX itp.)

platforma sukcesywnie

Moduły IOT do przekazu danych z wodomierzy, 
przepływomierzy

przetarg wrzesień

Wdrożenie aplikacji mobilnej WMK przetarg kwiecień

Aplikacja do monitorowania strat wody
dialog techniczny - 

przetarg
styczeń

System opomiarowania obiektów sieci kanałowej przetarg lipiec

System ograniczania zrzutów z przelewów burzowych, 
przebudowa urządzeń

przetarg lipiec

Wyposażenie warsztatowe platforma sukcesywnie

Dostawa pierścieni dystansujących przetarg kwiecień

Hulajnogi 2 szt platforma marzec

Loggery akustyczne do zdalnej lokalizacji przecieków przetarg luty

Osuszacz powietrza przetarg maj

Mieszadło – obiekt 15 przetarg czerwiec
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Zakup i montaż napędu do zasuwy DN 600 przetarg styczeń

Zakup i montaż napędu do zasuwy DN 800 przetarg kwiecień

Piec gazowy kondensacyjny przetarg sierpień

Pompa próżniowa PW 7.11 ze sprzęgłem platforma styczeń

Pompa próżniowa PW 7.11 ze sprzęgłem platforma marzec

Pompa dozująca podchloryn platforma maj

Pompa dozująca podchloryn platforma lipiec

Pompa zatapialna platforma lipiec

Pompa recyrkulacji zewnętrznej – obiekt 15 platforma czerwiec

Pompa recyrkulacji wewnętrznej – obiekt 15 platforma czerwiec

Pompa zatapialna przenośna platforma sierpień

Piaskarka - solarka platforma wrzesień

Mikrociągnik kosiarka z osprzętem platforma kwiecień

Zakup przenośnego miernika tlenu i suchej masy platforma czerwiec

Zakup sprzętu bhp do zabezpieczenia prac na wysokości przetarg luty

Szalunki do wykopów – 3 szt. platforma czerwiec

Apart tlenowy platforma maj

Miernik osobisty wieloparametrowy platforma marzec

Dostawa materiałów reklamowych platforma sukcesywnie
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