
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

               

Przygotowano przez UNIA Sp. z o.o. dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach    

  

UNIA Sp. z o.o. 

ul. Brożka 3, 30-347 Kraków                                  Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl 
tel./fax: 12 263 70 07, 606 757 700 
www.uniamarketing.pl 

Kraków, dn. 31.01.2011r. 

 
 

BIULETYN nr IV/01/2011 
 

 
W Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach trwają intensywne prace 
nad realizacją procedur przetargowych dla Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja 
systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”. 
 
Podczas gdy wyłoniony już Wykonawca Kontraktu W1 przygotowuje plac budowy, Spółka 
ogłasza kolejne przetargi i wyłania Wykonawców Kolejnych kontraktów. 
 
Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy tego kontraktu ogłoszony został w dniu 

30.07.2010 r.. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.10.2010 r. o godz. 10:30. 

Decyzją Zarządu Spółki przetarg na to zadanie został unieważniony ponieważ wartośd 

najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie.  

W związku z tym po konsultacji z Instytucją Wdrażającą kontrakt zostanie podzielony na trzy 

zadania.  

Przetarg na dwa z trzech zadao ogłoszono w dniu 20.01.2011 r. Wszelką dokumentację 

dotyczącą przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrad  

ze strony internetowej Spółki: www.jrp.mzwik-kety.com.pl/ 

 

Kontrakt W3: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz 
budowa oczyszczalni ścieków w Łękach 

 W 3.1 Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach 

 W 3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach i Bielanach 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy dla całego kontraktu ogłoszono 

10.08.2010 r., zaś otwarcie ofert dla tego przetargu nastąpiło w dniu 27.10.2010 r. o godz. 

10.30. 

Do przedmiotowego przetargu wpłynęło osiem ofert, a najkorzystniejszą ofertę złożyło 

konsorcjum firm: 

 Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn Międzybrodzie 

Bialskie ul. Szkolna 6 - Lider Konsorcjum 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENEKO” Sp. z o. o. Gliwice ul. K. Miarki 12- Partner 

Konsorcjum 

 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „KAMO” Sp. z o. o. Czernichów ul. Jana Pawła II 

5- Partner Konsorcjum 
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W dniu 08.12.2010 r. Ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. W wyniku odwołania  

w dniu 3.01.2011 r. odbyła się rozprawa w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie 

w której zapadł wyrok nakazujący komisji przetargowej powtórzenie czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Kontrakt W5: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika 

uśredniającego, dostawa i montaż urządzeo oraz remont obiektów 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy tego zadania został ogłoszony w dniu 

29.10.2010 r. W dniu 10.01.2011 r. o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert. Do 

przedmiotowego przetargu wpłynęły dwie oferty, obecnie komisja przetargowa analizuje 

złożone oferty w celu wybrania najkorzystniejszej. 

 
Wszystkie kontrakty zostały opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej. 
 
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. 

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 wymagao Polski i Unii Europejskiej. Cel 

ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy  

z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeo „u źródła”  

i zasady „zanieczyszczający płaci”. 

 

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych, w ramach realizowanych działao promująco-

informacyjnych, planowana jest organizacja spotkao z mieszkaocami oraz konferencji 

prasowej, o których będziemy Paostwa informowad na bieżąco. 


