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BIULETYN nr I/10/2010 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja 

systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”. Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Przewidywany całkowity koszt realizacji Inwestycji to ponad 55 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii 

Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł. 

W związku z realizacją Projektu Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kętach prowadzi 

bądź przygotowuje postępowania przetargowe dla poszczególnych kontraktów.  

Prace budowlane w ramach Projektu podzielono na 5 kontraktów: 

1. Kontrakt W1: „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty” 

 W1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni osiedla Leśnego i ulicy Żeromskiego. 

 W1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej (pompowni P1 i P2). 

Otwarcie ofert planowane jest na dzień 25.10.2010 r. 

2. Kontrakt W2: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty” 

21.10.2010 r. ogłoszono unieważnienie przetargu na wybór Wykonawcy dla kontraktu W2  

3. Kontrakt W3: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa 

oczyszczalni ścieków w Łękach” 

Otwarcie ofert planowane jest na dzień 27.10.2010 r. 

4. Kontrakt W4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec” 

5. Kontrakt W5: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, 

dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów” 

Ponadto planuje się również trzy kontrakty na usługi: 
 

1. TA1 Inżynier Kontraktu 

2. TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji projektu 

Zwycięzcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Eko-Konsulting-

Projekt „CONSEKO-BBM-DESIGN” Umowę o pełnienie Pomocy dla JRP podpisano dnia 

23.09.2010r. w Kętach 
 

3. TA3 Promocja podczas realizacji projektu. 

Zwycięzcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma UNIA Sp. z o.o. Umowę 

na Promocję Projektu podpisano dnia 07.09.2010r. w Kętach 

Celem generalnym Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w terenie realizacji 

inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki 

ściekowej Gminy Kęty do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Cel ten będzie realizowany poprzez 

uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy z uwzględnieniem zasady przezorności, 

prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.  

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w bieżącym roku. 


