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Rusza Kanalizacja Miasta Siewierz – kolejny etap

   W dniu 17 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej dla
miasta Siewierza z firmą realizującą tę inwestycję. Jest to drugi etap budowy kanalizacji, który obejmie zachodnią część miasta - Osiedle
Zachód  czyli  tereny  mieszkalne  (między  ulicami  Zbożową,  Warszawską,  Miodową,  Stolarską  i  Wrzosową)  oraz  przemysłowo-usługowe
zlokalizowane  na  północ  od  linii  kolejowej.  Projekt  obejmuje  łącznie  budowę  14,35  km kanalizacji  sanitarnej  w  systemie  kanalizacji
grawitacyjnej wspomaganej przez pięć podziemnych przepompowni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej oraz kanalizację ciśnieniową dla
obiektów usytuowanych w strefie przemysłowej. Kanalizacja ciśnieniowa obsługiwana będzie przez trzy przepompownie odprowadzające ścieki
z  istniejących  obiektów.  Średnica  przewodu  głównego  posiada  rezerwę  na  przyjęcie  ścieków  z  terenów  przeznaczonych  pod  obiekty
przemysłowo-usługowe. Odbiornik ścieków dla tych terenów (kanał fi 200 w ul. Częstochowskiej ) może przejąć maksymalnie 80 m3 ścieków na
godzinę. Niewielkie i nieregularne przepływy w przewodzie ciśnieniowym wspomagane będą przez stację płuczącą "DRS" zamontowaną w
rejonie najdalej wysuniętej na północ przepompowni.

    Na terenie Gminy Siewierz, brak sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta, powoduje, iż ok. 419 gospodarstw domowych wciąż
korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Teraz ta sytuacja diametralnie się zmieni co będzie procentowało dla środowiska w latach następnych.

   Podpisanie umowy zostało poprzedzone długotrwałą procedurą o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentacja przetargowa była
przygotowywana  już  od  miesiąca  stycznia  tego  roku,  a  przetarg  nieograniczony  został  ogłoszony  20  lutego.  Szybkie  przygotowanie
dokumentacji projektowej pozwoliło na wcześniejsze ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do innych gmin. Spotkało
się to z bardzo dużym zainteresowaniem firm specjalizujących się w budowie sieci kanalizacyjnych, a tym samym wpłynęło korzystnie na
konkurencyjność postępowania. Do dnia otwarcia ofert t.j. do dnia 26 marca zostało złożonych sześć ofert. Najdroższy Wykonawca oferował
wykonanie zadania za cenę aż 21 mln. zł. W wyniku oceny ofert wybrana została oferta z najniższą ceną złożona przez Konsorcjum firm w
składzie: KEM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej- Lider Konsorcjum oraz Partnerzy: BUSKOPOL Sp. z o.o. z Buska – Zdroju oraz HYDROMEL Sp. z o.o.
Końskie. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 7.495.497,00 zł. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac na
początku maja. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 czerwca 2010 r.
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