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BIULETYN nr III/12/2010 

 

 

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

pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty”, jest 

aktualnie na etapie tworzenia procedur przetargowych i wyłaniania kolejnych 

wykonawców. Po Kontraktach usługowych nadszedł czas na Kontrakty na roboty 

budowlane. 

W dniu 24 listopada 2010 w siedzibie spółki w Kętach podpisano pierwszą umowę  

na realizację kontraktu budowlanego. Zwycięzcą przetargu nieograniczonego została 

firma:  Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 

„MACHNIK” Mochnaczka Wyżna 59 33-380 Krynica- Zdrój. 

Kontrakt W1, czyli „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”, 

podzielony jest na dwa zadania: 

 W.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej 

(pompowni P1 i P2) – w ramach tego zadania powstanie ok. 10 km kanalizacji 

oraz dwie przepompownie sieciowe ścieków 

 W.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni osiedla Leśnego i ulicy 

Żeromskiego – planuje się wybudować ponad 2 km rurociągu 

 

W dniu 22 grudnia 2010 miało miejsce uroczyste przekazanie placu budowy.   

W siedzibie spółki obecni byli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Władz 

Gminy, Inżyniera Kontraktu oraz zaproszonych firm branżowych. 

 

 

Należy przypomnieć, że Projekt ten niesie ze sobą ogromne korzyści społeczne, 

gospodarcze i ekologiczne zarówno dla gminy Kęty, jak i dla całego rejonu, a jego 

realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe Unii Europejskiej oraz 

ogromne zaangażowanie władz Gminy. 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie internetowej: www.jrp.mzwik-kety.com.pl. 

 

 

 

http://www.jrp.mzwik-kety.com.pl/
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Podpisanie umowy na Kontrakt W1 

 

 
Uroczyste przekazanie placu budowy dla Kontraktu W1 


