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W pierwszych miesiącach 2009 roku wykonawcy rozpoczęli prace budowlane w 
rozstrzygniętym w 2008 roku przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście 
Starachowice, gminie Mirzec i gminie Wąchock”.



Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. Co i Gaz Jan Orczyk 
rozpoczął roboty budowlane przy realizacji kontraktu na 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 
Starachowice.

(Zadanie Nr 03/1)



Przedsiębiorstwo budowlane BUDOMONT
z siedzibą w Łańcucie rozpoczęło budowę
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mirzec.

(Zadanie 03/3)



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie rozpoczęło budowę kanalizacji
sanitarnej w gminie Wąchock....

(Zadanie 03/2)



Trwają roboty budowlane przy realizacji kontraktu
„Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją
uzdatniania wody, Modernizacja pompowni Majówka”



W dniu 19.03.2009r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście 
Starachowice etap II”, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach:
- część I w rejonie ulic Polna, Przeskok i Zaułek
- część II w rejonie ulic Mieszała, Piesza, Przechodnia.

Termin składania ofert
do 08.05.2009r



Zadanie 05Zadanie 05

Dnia 23.03.2009 roku  nastDnia 23.03.2009 roku  nastąąpipiłło  przepio  przepięęcie  starego  cie  starego  
wodociwodociąągu na nowy . Wpgu na nowy . Wpłłynie  to   przede   wszystkim ynie  to   przede   wszystkim 
na poprawna poprawęę jakojakośści wody oraz ograniczenie strat wody ci wody oraz ograniczenie strat wody 
na przesyle.na przesyle.

ZakoZakońńczone zostaczone zostałły prace zwiy prace zwiąązane z realizacjzane z realizacjąą kontraktu kontraktu 
pn. pn. „„Budowa magistrali wodociBudowa magistrali wodociąągowej SUW Trgowej SUW Tręębowiec bowiec ––

SW MajSW Majóówkawka””. Powsta. Powstałło 12 km nowego rurocio 12 km nowego rurociąągu.gu.



6.05.2009 6.05.2009 –– OdbiOdbióór kor końńcowy pompowni Majcowy pompowni Majóówkawka

Budynek pompowni MajBudynek pompowni Majóówka zostawka zostałł jujużż oddany do uoddany do użżytkuytku



W dniu 6.07.2009 roku w siedzibie spW dniu 6.07.2009 roku w siedzibie spóółłki PWiK w Starachowicach uroczyki PWiK w Starachowicach uroczyśście  podpisano dwie  umowy na cie  podpisano dwie  umowy na 
poszczegposzczegóólne czlne częśęści kontraktu pn.: ci kontraktu pn.: „„„„„„„„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec –––––––– Etap IIEtap IIEtap IIEtap IIEtap IIEtap IIEtap IIEtap II”””””””” z z z z z z z z 

WykonawcWykonawcąą pierwszej czpierwszej częśęści kontraktu ci kontraktu –– firmfirmąą SKANSKA S.A.SKANSKA S.A.SKANSKA S.A.SKANSKA S.A.SKANSKA S.A.SKANSKA S.A.SKANSKA S.A.SKANSKA S.A. z siedzibz siedzibąą w Warszawie oraz Wykonawcw Warszawie oraz Wykonawcąą
drugiej czdrugiej częśęści kontraktu ci kontraktu –– firmfirmąą EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibz siedzibąą w Warszawiew Warszawie

��W uroczystoW uroczystośści uczestniczyci uczestniczyłł wwóójt jt 
gminy Mirzec   Bogusgminy Mirzec   Bogusłław   Nowakaw   Nowak



W imieniu PrzedsiW imieniu Przedsięębiorstwa Wodocibiorstwa Wodociąąggóów i Kanalizacji w Starachowicach umoww i Kanalizacji w Starachowicach umowęę podpisali :podpisali :
Prezes ZarzPrezes Zarząądu PWiK  Sp. z o.o. Robert Pastuszka oraz Prokurent Spdu PWiK  Sp. z o.o. Robert Pastuszka oraz Prokurent Spóółłki Boki Bożżena Jaroszekena Jaroszek

W imieniu firmy  SKANSKA S.A. umowW imieniu firmy  SKANSKA S.A. umowęę
podpisapodpisałł pepełłnomocnik Mirosnomocnik Mirosłław Siepakaw Siepak

FirmFirmęę EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX  S.A.       
reprezentowareprezentowałł p.o. Dyrektor Oddziap.o. Dyrektor Oddziałłuu

PoPołłudniowy udniowy ––WschWschóód Zbigniew Kozd Zbigniew Kozłłowskiowski



PodpisaliPodpisaliśśmy ostatni kontrakt w ramach my ostatni kontrakt w ramach 
Projektu Projektu 

W dniu 11.08.2009 roku PWiK Spółka z o.o. podpisała 
ostatni już kontrakt w  ramach Projektu  „Wodociągi, 
kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”. 
Kontrakt   na  realizację II etapu  zadania    „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice” składa się
z dwóch części, których wykonawcą został wyłoniony w drodze przetargu Zakład Instalacyjny Wod. – Kan. 
CO i GAZ  Jan Orczyk.  Umowa na  wykonanie  I części   kontraktu  opiewa  na  kwotę 1 050 499,23  PLN,            
II części na kwotę 1 780 010,66 PLN. W ramach II etapu wybudowane zostanie 3,5 km sieci kanalizacyjnej 
wraz z 3 pompowniami.



Dnia 18.09.2009 odbyDnia 18.09.2009 odbyłła sia sięę konferencja zwikonferencja zwiąązana z podsumowaniem zana z podsumowaniem 
zakozakońńczenia prac przy kontraktach dotyczczenia prac przy kontraktach dotycząących gospodarki wodnej cych gospodarki wodnej 
realizowanych w ramach Projektu 2004/PL/16/C/PE/020 pod nazwrealizowanych w ramach Projektu 2004/PL/16/C/PE/020 pod nazwąą
„„WodociWodociąągi, kanalizacja i oczyszczanie gi, kanalizacja i oczyszczanie śściekciekóów w Starachowicachw w Starachowicach””



Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania zmodernizowanej pompowni 
Majówka oraz ujęcia wody w Trębowcu



Słowa uznania wyraził prezydent 
miasta Wojciech Bernatowicz

W uroczystości uczestniczyli min. przedstawiciele władz miasta Starachowice, gmin: 
Brody, Wąchock i Mirzec, przedstawiciele NFOŚiGW, BOŚ oraz firm 
współpracujących z PWiK Spółka z o.o.



Swój wkład w prace związane z realizacją Projektu zaprezentowali
przedstawiciele firm:

Zakład Instalacyjny Wod.- Kan. 
CO i GAZ Jan Orczyk

INTROL SA

SAINT GOBAIN WIK SP Z O.O.
Biuro Inżyniera Projektu



Prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni Prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 
śściekciekóów przebiegajw przebiegająą wedwedłług harmonogramuug harmonogramu

Wyburzenie złóż zraszanych II stopnia

Zadanie 02



Obecnie realizowane są następujące prace 
związane z modernizacją oczyszczalni 
ścieków:

- modernizacja osadnika wtórnego I ciągu
- dobudowa komory napowietrzania dla   

reaktora I ciągu
-budowa reaktora biologicznego II ciągu
- budowa nowej stacji dmuchaw dla   

reaktora II ciągu
- budowa dwóch piaskowników  
pionowych

- budowa pompowni osadu    
ścieków recyrkulowanych

Zakończenie robót planowane jest      
na wrzesień 2010 roku.



Realizacja II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Starachowicach

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace idą zgodnie z planem 

Zakończenie  realizacji I  i II  części  kontraktu  pod  nazwą „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w  mieście Starachowice etap II” planowane jest na maj 2010 roku.



DuDuDuDużżżżo osio osio osio osiąąąągngngngnęęęęlilililiśśśśmy w 2009 rokumy w 2009 rokumy w 2009 rokumy w 2009 roku



Rok 2009 byRok 2009 byRok 2009 byRok 2009 byłłłł jednym z najbardziej  pracowitych i  owocnych  okresjednym z najbardziej  pracowitych i  owocnych  okresjednym z najbardziej  pracowitych i  owocnych  okresjednym z najbardziej  pracowitych i  owocnych  okresóóóów  w  realizacji w  w  realizacji w  w  realizacji w  w  realizacji 
Projektu Projektu Projektu Projektu „„„„WodociWodociWodociWodociąąąągi, kanalizacja i oczyszczanie gi, kanalizacja i oczyszczanie gi, kanalizacja i oczyszczanie gi, kanalizacja i oczyszczanie śśśściekciekciekciekóóóów w Starachowicachw w Starachowicachw w Starachowicachw w Starachowicach””””

ZakoZakoZakoZakońńńńczona     zostaczona     zostaczona     zostaczona     zostałłłła   a   a   a   „„„„ Budowa   magistrali  wodociBudowa   magistrali  wodociBudowa   magistrali  wodociBudowa   magistrali  wodociąąąągowej     SUW    gowej     SUW    gowej     SUW    gowej     SUW    TrTrTrTręęęębowiecbowiecbowiecbowiec ––––
SW MajSW MajSW MajSW Majóóóówkawkawkawka”””” ---- kontrakt 05, ktkontrakt 05, ktkontrakt 05, ktkontrakt 05, któóóórego wykonawcrego wykonawcrego wykonawcrego wykonawcąąąą bybybybyłłłł ZakZakZakZakłłłład Instalacyjny ad Instalacyjny ad Instalacyjny ad Instalacyjny WodWodWodWod. Kan. . Kan. . Kan. . Kan. 
CO i Gaz  Jan OrczykCO i Gaz  Jan OrczykCO i Gaz  Jan OrczykCO i Gaz  Jan Orczyk

Firma  INTROL S.A. ukoFirma  INTROL S.A. ukoFirma  INTROL S.A. ukoFirma  INTROL S.A. ukońńńńczyczyczyczyłłłła  prace  zwia  prace  zwia  prace  zwia  prace  zwiąąąązane  z realizacjzane  z realizacjzane  z realizacjzane  z realizacjąąąą kontraktu  pod nazwkontraktu  pod nazwkontraktu  pod nazwkontraktu  pod nazwąąąą
„„„„Modernizacja  ujModernizacja  ujModernizacja  ujModernizacja  ujęęęęcia  wody  cia  wody  cia  wody  cia  wody  TrTrTrTręęęębowiecbowiecbowiecbowiec ze stacjze stacjze stacjze stacjąąąą uzdatniania wody oraz pompowni uzdatniania wody oraz pompowni uzdatniania wody oraz pompowni uzdatniania wody oraz pompowni 
MajMajMajMajóóóówkawkawkawka””””

Obecnie realizujemy  pozostaObecnie realizujemy  pozostaObecnie realizujemy  pozostaObecnie realizujemy  pozostałłłłe  kontrakty zwie  kontrakty zwie  kontrakty zwie  kontrakty zwiąąąązane  z  rozbudowzane  z  rozbudowzane  z  rozbudowzane  z  rozbudowąąąą i  modernizacji  modernizacji  modernizacji  modernizacjąąąą
oczyszczalni   oczyszczalni   oczyszczalni   oczyszczalni   śśśściekciekciekciekóóóów   w   Starachowicach    oraz  budoww   w   Starachowicach    oraz  budoww   w   Starachowicach    oraz  budoww   w   Starachowicach    oraz  budowąąąą kanalizacji   sanitarnej                 kanalizacji   sanitarnej                 kanalizacji   sanitarnej                 kanalizacji   sanitarnej                 
w miew miew miew mieśśśście Starachowice, gminach Mirzec i Wcie Starachowice, gminach Mirzec i Wcie Starachowice, gminach Mirzec i Wcie Starachowice, gminach Mirzec i Wąąąąchockchockchockchock

ZakoZakoZakoZakońńńńczone   zostaczone   zostaczone   zostaczone   zostałłłły     prace   nad    Aktualizacjy     prace   nad    Aktualizacjy     prace   nad    Aktualizacjy     prace   nad    Aktualizacjąąąą Studium   Studium   Studium   Studium   Wykonalnoykonalnoykonalnoykonalnośśśści     oraz ci     oraz ci     oraz ci     oraz 
przygotowaniem  wniosku  do  Komisji  Europejskiej  o  zmianprzygotowaniem  wniosku  do  Komisji  Europejskiej  o  zmianprzygotowaniem  wniosku  do  Komisji  Europejskiej  o  zmianprzygotowaniem  wniosku  do  Komisji  Europejskiej  o  zmianęęęę Decyzji w zakresie Decyzji w zakresie Decyzji w zakresie Decyzji w zakresie 
wydwydwydwydłłłłuuuużżżżenia okresu realizacji Projektu do 31.12.2010r. enia okresu realizacji Projektu do 31.12.2010r. enia okresu realizacji Projektu do 31.12.2010r. enia okresu realizacji Projektu do 31.12.2010r. 
19 pa19 pa19 pa19 paźźźździernika 2009r. Komisja Europejska potwierdzidziernika 2009r. Komisja Europejska potwierdzidziernika 2009r. Komisja Europejska potwierdzidziernika 2009r. Komisja Europejska potwierdziłłłła zarejestrowanie wniosku.a zarejestrowanie wniosku.a zarejestrowanie wniosku.a zarejestrowanie wniosku.


