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We wrześniowym przetargu 
najtaniej swoje usługi wyceni-
ła firma Unibep (306 mln zł), 
jednak ze względów procedu-
ralnych magistrat zdecydował 
się na wybranie kolejnej najko-
rzystniejszej oferty. Umowa ze 
spółką została podpisana po 
upływie dziesięciu dni od za-
wiadomienia o wyborze oferty.
Na budowę obiektu, który ma 
powstać w miejscu dawnego 
Stadionu XX-lecia, wykonawca 
będzie miał 27 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy.

– Wizytówką przedsiębiorstwa 
jest niemal dwudziestopięcio-

Podium made by 
Skierniewice
Firma Mirbud S.A. ze Skierniewic wygrała przetarg na budowę 
hali Podium. Oferta spółki była drugą najkorzystniejszą w po-
nownym przetargu na realizację inwestycji.

letnie doświadczenie oraz po-
nad 280 zakończonych projek-
tów inwestycyjnych należących 
w zdecydowanej większości do 
prestiżowych kontraktów bu-
dowlanych w zakresie budow-
nictwa – czytamy na stronie 
Mirbudu.

Firma obecnie 
buduje m.in. Park 
Handlowy w Gru-
dziądzu, Centrum 
Handlowe „Galeria 
Podkowa” w Pod-

kowie Leśnej czy 
Centrum Nauk Bio-
logiczno-Chemicz-
nych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W pierwszym przetargu, do 
którego stanęło 11 oferentów, 
zwycięzcą został Polimex-Mo-
stostal. Po kilkunastu mie-
siącach przedłużających się 
formalności, których przyczyną 
był brak wsparcia dla inwestycji 
z Unii Europejskiej, spółka wy-
cofała się z umowy.        (mpp)

Przypomnijmy – pierwotnie 
prace planowano zakończyć 
jeszcze w listopadzie. Z uwagi 
na kilka czynników, termin ten 
uległ zmianie. Planowany nowy 
termin zakończenia prac to 30 
czerwca 2013 roku.
– Wystąpiły różnice między 
stanem pierwotnie zakłada-
nym (projektowanym) a sta-
nem faktycznym stwierdzonym 
po rozbiórce. W konsekwen-
cji należało wykonać zmiany 
projektowe i technologiczne. 

Wydłużyło to w dużej mierze 
czas prac, a obecnie okres 
zimowy ogranicza możliwość 
wykonywania robót – tłumaczy 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich.

Do chwili obecnej podniesio-
no obiekt o 60 cm, przepro-
wadzono prace rozbiórkowe, 
zbrojenie płyty pomostu oraz 
wykonano nasypy na dojaz-
dach.                         (mpp)

Zima zatrzymała remont
Rozpoczęty we wrześniu remont wiaduk-
tu nad DK-88 w ciągu ul. Szymanowskie-
go przedłuży się o kilka miesięcy. 
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Za ponad dwa lata, w miejscu Stadionu XX-lecia 
ma stanąć hala Podium


