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BIULETYN nr II/11/2010 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach Sp. z o.o., realizujący Projekt pn.: 

„Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I” wyłonił 

wykonawcę kolejnego Kontraktu usługowego. Zwycięzcą przetargu nieograniczonego na 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu została firma „Grontmij” Polska Sp. z o. o.  

60-164 Poznań ul. Ziębicka 35. Firma ma już doświadczenie na analogicznych stanowiskach, 

pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach innych kontraktów dofinansowywanych ze 

środków Unii Europejskiej.  

 

Umowę nr 3-JRP na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu podpisano dnia 09.11.2010r. w siedzibie 

Spółki. Tym samym podpisano już wszystkie trzy umowy na usługi.  

 

Wyłoniono także wykonawcę Kontraktu W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście 

Kęty”. Umowa ze zwycięzcą - Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Inżynieryjnego „MACHNIK” Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica-Zdrój – została 

podpisana dnia 24.11.2010r. w siedzibie Spółki w Kętach. 

 

Jeszcze w tym roku planowane jest przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac 

budowlanych. 

 

W ramach Kontraktu W1 realizowane będą dwa zadania: 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej (W1.1) 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego(W1.2) 

 

W pierwszej kolejności wykonywana będzie budowa kanalizacji na terenie os. Leśnego i ul. 

Żeromskiego, która zakończyć się ma do 31.12.2011 r. Natomiast zakończenie prac 

budowlanych na terenach ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej planowane jest do 31.12.2012 r. 

 

Budowa kanalizacji w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej obejmuje ok. 9,8km sieci 

kanalizacyjnej wykonanej z rur kamionkowych, oraz budowę dwóch sieciowych tłoczni 

ścieków. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach os. Leśnego i ul. Żeromskiego obejmuje budowę 

ok. 2,3km sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur PCV. 

 


