Jeden z kontraktów zakończony
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Sp. z o.o. jako Beneficjent Projektu pn.:
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki
ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice
- dorzecze Rudawy” może pochwalić się
zakończeniem prac budowlanych w ramach
Kontraktu V, obejmującego modernizację
Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Wykonawca firma „INSTAL” S.A.
z Krakowa od 2010 roku realizowała prace
w zakresie: rozbudowy ciągu mechanicznego
oczyszczania ścieków, rozbudowy części
biologicznej oczyszczalni oraz budowy urządzeń do beztlenowej mezofilowej stabilizacji
osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu. Zakończenie
kontraktu zapewni już w 2013 roku odbiór
ścieków i ich oczyszczanie zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami.
Na cały Projekt składa się 5 Kontraktów
na roboty budowlane, których zakończenie
umożliwi skanalizowanie aż 93,9% gospodarstw na terenie aglomeracji Krzeszowice,
co oznacza, że do nowo wybudowanej sieci
przyłączonych zostanie 11 800 mieszkańców.
Choć ciężko przewidzieć, czy do końca
realizacji przedsięwzięcia nic już nie zaskoczy
Beneficjenta, to z pewnością usilnie będzie
starał się, aby wszystkie prace przebiegały
zgodnie z założonym harmonogramem.
Do tej pory komplikacje w realizacji
Projektu spowodowały trudności na Kontrakcie I. Zadanie to obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 41,4
km wraz z 8 sieciowymi i 7 przydomowymi
przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Nawojowa Góra, Paczółtowice
w oraz na terenie osiedla Żbik w Krzeszowicach. Do tej pory wykonano ponad połowę
sieci. Całość prac najprawdopodobniej nie
będzie mogła jednak zostać zrealizowana
w założonym wcześniej terminie, ponieważ
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
zmuszona została odstąpić od umowy z dotychczasowym Wykonawcą firmą ABM SOLID
S.A. z Tarnowa z podaniem klauzuli 15.1
(Wykonawca ogłosił upadłość).

Obecnie przeprowadzana jest inwentaryzacja dotychczas wykonanych robót na
Kontrakcie I zgodnie z zapisami umowy,
jednocześnie Beneficjent jest w trakcie przygotowywania nowych procedur przetargowych w celu wyłonienia nowego Wykonawcy,
który sfinalizuje prace.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Projektu pn.: „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy”
zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony
internetowej Spółki www.wikkrzeszowice.pl.
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* Artykuł wykonany przez firmę UNIA Sp. z o.o. w ramach działań promująco - informacyjnych dla Projektu

