Przegląd inwestycji wodociągowych
Umowa na budowę kolektora Mokotowskiego Bis
podpisana
5 maja 2020 r. zawarto kontrakt na zaprojektowanie oraz
wykonanie kolektora ściekowego w ul. Gagarina w Warszawie.
Nad nowym kanałem powstanie także linia tramwajowa. Zadanie jest realizowane przez MPWiK we współpracy z Tramwajami
Warszawskimi w ramach unijnego projektu Zaopatrzenie w wodę
i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI. Nowy kanał będzie
pełnił funkcję przepływowo-retencyjną. Jego zadaniem będzie odciążenie
istniejącego kolektora Mokotowskiego oraz
zapewnienie
bezpiecznego
transportu
ścieków i wód
opadowych
w czasie intensywnych
deszczy. Kolektor Mokotowski Bis będzie miał pojemność retencyjną ok.
6800 m3. W ramach kontraktu do połowy 2023 r. powinien
zostać wykonany odcinek grawitacyjny o średnicy wewnętrznej min. 2,80 m i długości ok. 1,2 km od komory w rejonie
ul. Sułkowickiej na kolektorze Mokotowskim Bis do połączenia
z kolektorem Nadbrzeżnym w ul. Czerniakowskiej. Zadanie
wykona konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów SA (lider), Balzola
Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola SA.
Wartość umowy wynosi nieco ponad 190 mln zł brutto. Umowa
na budowę kolektora Mokotowskiego Bis przewiduje formułę
projektuj i buduj. Wykonawca w ciągu 34 miesięcy od daty
podpisania umowy opracuje projekt oraz zbuduje kolektor. Na
mocy tej samej umowy zostaną również ułożone nowe tory
tramwajowe w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez
Tramwaje Warszawskie. Taka realizacja zadania pozwoli ograniczyć do minimum uciążliwości dla mieszkańców związane
z pracami ziemnymi.
Źródło: MPWiK w m. st. Warszawie SA, zdjęcie ilustracyjne: Adobe
Stock, Fxquadro

projekty organizacji ruchu na czas prac. W pierwszej kolejności roboty będą prowadzone w ul. Płużnej, następnie w ul.
ks. B. Domańskiego i A. Kośnego. Realizacja zadania podzielona
jest na cztery etapy. Planowany termin zakończenia prac to
początek 2022 r. Koszt inwestycji wynosi ponad 57 mln zł.
Źródło: Urząd Miasta Wrocławia, MPWiK SA we Wrocławiu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdańsku
Rozpoczyna się budowa kanalizacji przy ul. Synów Pułku
w dzielnicy Matarnia. Do końca stycznia 2021 r. powstanie
tu 1132 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 37 przyłączy do
budynków. Dzięki nowej inwestycji kolejni mieszkańcy będą
mogli podłączyć swoje nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej i zlikwidowane zostaną zbiorniki bezodpływowe.
Roboty będą prowadzone przy częściowo ograniczonym ruchu
z zachowaniem przejezdności pasa drogowego i dojazdu do posesji przyległych. Koszt budowy nowej sieci wynosi 999 tys. zł
netto. Wykonawcą robót jest firma Fastrat. Wkrótce rozpocznie
się także budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców posesji
przy ulicach Wiłkomirskiego i Radarowej.
Źródło: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
Sp. z o.o., zdjęcie ilustracyjne: Adobe Stock, joef

W czerwcu rusza budowa kanalizacji na osiedlach
Jerzmanowo i Jarnołtów we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje budowę 12 km sieci kanalizacyjnej,
dwóch przepompowni ścieków, przebudowę ponad 2 km
sieci wodociągowych oraz 11 km dróg. Przetarg na budowę
kanalizacji został ogłoszony przez MPWiK we Wrocławiu jesienią 2019 r. Z uwagi na duże zainteresowanie projektem
pojawiły się liczne zapytania od firm wykonawczych, z tego
też powodu termin przetargu został wydłużony. Ostatecznie
wybrano wykonawcę, którym została firma AG System Sp.
z o.o. i po całej procedurze prawnej oraz otrzymaniu wszystkich
potrzebnych decyzji administracyjnych zaczyna się budowa.
Wykonawca tworzy już zaplecze budowy oraz aktualizuje
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