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Podstawowe informacje o Kontrakcie 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

Beneficjent Projektu: 

Termin realizacji Kontraktu: marzec 2011 – październik 2012  

Budżet Kontraktu: 4.393.759,50 PLN netto (5.360.386,59 PLN brutto) 

Wykonawca:  

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. 

ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa 

Nadzór: Inżynier Kontraktu 

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o.,  

ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa.  

Wysokość dofinansowania: 66,5% - 2.921.850 PLN netto  



Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zadania jest modernizacja galerii rur dla filtrów nr 7-12 w SUW Zawada. Modernizacja 
galerii rur jest drugim etapem przebudowy tych filtrów.  
W etapie I zmodernizowano same filtry oraz budynek w części gdzie są one zlokalizowane.  
 
Stacja uzdatniania wody w Zawadzie dostarcza wodę dla miasta Opole w ok. 55 %. Od roku 2003 ze 
względu na zły stan techniczny urządzeń wyłączono jeden zespół filtrów. W ramach modernizacji planuje 
się wykonanie wysokiej jakości rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej wraz z armaturą i 
systemem sterowania, co w konsekwencji przywróci pełną zdolność produkcyjną stacji. 
Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie odpowiedniej ilości wody o wysokich parametrach jakościowych i 
niskiej zawartości związków wapnia, przy obniżeniu kosztów eksploatacyjnych układu.  
 
Przewiduje się wykonanie następujących robót: 

● montaż nowych rurociągów technologicznych z armaturą, z uwzględnieniem wymogu 
automatycznej pracy instalacji filtrów 

● montaż podpór rurociągów 
● wymiana dmuchaw do płukania filtrów 
● montaż nowych pomp przewałowych 
● montaż nowych pomp płuczących z wykonaniem fundamentów 
● montaż pomostu obsługowego z konstrukcją wsporczą 
● wykonanie nowego systemu automatyki i zasilania elektroenergetycznego 
● zasypanie kwater filtrów materiałem filtracyjnym 
● wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych i budowlanych części budynku, w której 

zlokalizowana jest galeria 
● rozruch instalacji 






