Okiem Inżyniera Kontraktu
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice realizuje od grudnia 2009 roku projekt pn. „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy”
współfinansowany prze Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. W ramach tego Projektu
powołana została instytucja tzw. Inżyniera Kontraktu. Do jego obowiązków należy między innymi
administrowanie kontraktem - zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór techniczny i prawny na
budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawców.
W Krzeszowicach nadzór nad inwestycją
z ramienia Inżyniera Kontraktu pełni Pan Krzysztof
Wargocki, który sprawuje nadzór nie tylko nad
zgodnością realizowanych prac budowlanych
z prawem budowlanym, ale także z prawem zamówień publicznych oraz prawidłowością rozliczania
kolejnych etapów prac. - Nadzorowany przeze mnie
Projekt to cztery kontrakty na budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z 35 przepompowniami ścieków oraz
1 kontrakt dotyczący modernizacji centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach - mówi inż.
Wargocki podkreślając, że dotychczasowe zaawansowanie prac gwarantuje realizację wszystkich
kontraktów zgodnie z przewidywanymi terminami.
- Od początku realizacji inwestycji pojawiają się
problemy związane z wejściem na teren prywatnych
posesji mieszkańców, pomimo ich wcześniejszej
zgody na budowę kanalizacji i przejście kolektora.
Prowadzimy z mieszkańcami rozmowy, a w sytuacjach szczególnie trudnych i tam gdzie jest to
możliwe, staramy się tworzyć trasy alternatywne.
Termin zakończenia robót tzw. kontraktów
liniowych przewidziany jest na maj 2013 r., co gwarantuje, że prace w tym zakresie mogą być
prowadzone jeszcze przez wiele miesięcy. Znacznie
trudniej przebiegają prace związane z modernizacją
oczyszczalni, ze względu na specyfikę prowadzonych prac. Oczyszczalnia odbiera wszak ścieki
z istniejących już sieci kanalizacyjnych, a jednocześnie jest modernizowana i rozbudowywana,
budowane są nowe ciągi technologiczne. Tym razem
termin zakończenia kontraktu przewidziany jest już
na wrzesień tego roku, by nowa Oczyszczalnia
mogła być gotowa do przyjęcia ścieków z nowo
kanalizowanych obszarów.
Każdy zainteresowany mieszkaniec może
zapoznać się z projektem budowy kanalizacji,
sprawdzić czy jego dom został w nim ujęty, zapoznać
się z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia oraz
planowanym harmonogramem robót budowlanych,
wyjaśnić wątpliwości, czy przedstawić swoje
zastrzeżenia do prowadzonych prac oraz otrzymać
mapkę z zaznaczonym, planowanym przebiegiem
sieci kanalizacyjnej. W tym celu zapraszamy
do odwiedzenia siedziby Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice znajdującej się w Krzeszowicach
przy ul. Krakowskiej 85.
Inż. Krzysztof Wargocki zwraca uwagę na
bardzo dobrą współpracę z Wykonawcami wszystkich kontraktów. - Firmy wykonawcze należą
zarówno do dużych i średnich firm doskonale zresztą
sprawdzających się przy takich kontraktach. podkreśla.

Wśród zadań, jakie stoją także przed
Inżynierem Kontraktu będzie też sprawa rozliczenia
inwestycji wobec Unii Europejskiej, której dofinansowanie dla całego przedsięwzięcia wynosi ponad
131,5 mln zł. To on ma zadbać, by kontrolerzy unijni
nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do realizacji i rozliczenia Projektu, którego efekt ekologiczny, to
skanalizowanie w 93 % aglomeracji krzeszowickiej,
w wyniku czego do projektowanej i zbudowanej
kanalizacji podłączonych zostanie do 10,5 tys.
nieruchomości, a tym samym będzie to realizacja
unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Wpłynie to też korzystnie na piękny krajobraz
aglomeracji krzeszowickiej, a przede wszystkim na
ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i płynących na tym terenie rzek. Przyczyni się
też do ochrony cennych zasobów wód podziemnych,
które znajdują się na tym terenie, tym bardziej, że
zlewnią wód dla aglomeracji krzeszowickiej jest
rzeka Rudawa, która stanowi ujęcie wody pitnej dla
południowo-zachodniej części Krakowa i miejscowości ościennych. Dlatego jakość oczyszczanych
ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni przyczyni
się także do poprawy jakości wody pitnej w Krakowie.
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