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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko  
 
Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa 
 
Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
 
dotacja ze środków Funduszu Spójności 
 



•Wartość projektu – 216 665 573 PLN 

•Dotacja z Funduszu Spójności – 143 472 785,50 PLN (66,5%) 

•Wartość robót budowlano – montażowych – 178 078 248 PLN 

•Środki własne – 33 254 039 PLN ; środki własne WiK Opole  

oraz wniesione przez gminy (będące udziałowcami spółki) wkłady 

pieniężne na udziały 

•Kredyt bankowy (WFOŚiGW?) na sfinansowanie części udziału 

własnego beneficjenta Projektu – 39 938 748 PLN 



Cel Projektu 

•Celem Projektu jest  przyłączenie do sieci zbiorczej osób, które do tej  

 pory nie korzystały ze zbiorowego odbioru ścieków.  

 Założono przyłączenie do sieci 11 073 osób. 

•Celem Projektu jest także uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

 na obszarze aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski i ochrona wód  

 podziemnych zbiornika GZWP-333, stanowiącego źródło wody pitnej dla  

 30% mieszkańców Opolszczyzny.  

•Projekt przyczyni się do spełnienia wymagań stawianym aglomeracjom  

 w KPOŚK. 





Stan zaawansowania Projektu 
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Sieć kanalizacji sanitarnej po realizacji II etapu Projektu - „Trias Opolski” 

Zakres realizowany w ramach kontraktu nr 5 



Podstawowe informacje o Kontrakcie 

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

Zamawiający: 

Wykonawca: 

PPUH „HYDROMONT” Jan Olszewski  ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole 

 

Nadzór:  

Inżynier Kontraktu 

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

ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa.  



 

Podstawowe informacje o Kontrakcie 

Termin realizacji Kontraktu: październik 2011 – lipiec 2013 

Budżet Kontraktu: 12.738.913,80 PLN netto (15.668.863,97 PLN brutto) 

Wysokość dofinansowania: 66,5% - 8.471.377,68 PLN netto  

Wskaźnik produktu osiągnięty w wyniku realizacji Kontraktu: 

Przebudowa:  
- kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km. (75,0% z całkowitego wskaźnika dla Projektu – 8 km) 

- sieci wodociągowej o długości ok. 6 km. (30,0% z całkowitego wskaźnika dla Projektu – 20 km) 

 

Wkład Spółki WiK: 33,5% - 4.267.536,12 PLN netto  

    Efekt ekologiczny: 

Zmiany w istniejącej sieci wodociągowej konieczne są ze względu na zły stan techniczny 

rozdzielczej sieci wodociągowej na osiedlu Metalchem i mają na celu zwiększenie pewności 

dostawy wody dla tego rejonu miasta. Uzasadnienie realizacji zadań związanych z 

przebudową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Metalchem wynika z konieczności redukcji dużej 

ilości wód przypadkowych trafiających na OŚ. 



Zakres rzeczowy 

Aglomeracja Opole: 219 163 RLM 
  
Zadanie 5. Modernizacja sieci wod.-kan. na terenie osiedla Metalchem 

 

• przebudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø 110-200 mm i długości ok. 6 km. W 

rejonie ul. Oświęcimskiej tj. w kierunku dostawy wody do Grotowic i Przywór, 

wykonana zostanie sieć  Ø 200 mm.  

 

Planowana przebudowa sieci wodociągowej uwzględnia wyłączenie z eksploatacji sieci 

przemysłowej (p.poż.) i zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla Metalchem 

i Grotowic a także zabezpieczenia przeciwpożarowego przez nową sieć.  

 

• przebudowa sieci kanalizacyjnej o średnicy Ø 200-300 mm i długości ok. 6 km.  

 

Przebudowa jest niezbędna celem zapewnienia ciągłego odbioru ścieków z posesji i 

zatrzymania zjawisk polegających na drenażu wód gruntowych do systemu oraz licznych awarii 

w ostatnich latach (średnio 2 awarie rocznie) spowodowanych załamaniami sieci oraz 

zapychaniem kanałów przez grunt i frakcje stałe w ściekach.  

  

Zadanie będzie realizowane na terenie aglomeracji Opole.  



 

Problemy z dużą ilością wód przypadkowych trafiających na OŚ wynikające ze złego 

stanu technicznego sieci kanalizacji na osiedlu Metalchem. 

 

Istniejąca od kilkudziesięciu lat sieć kanalizacyjna na osiedlu Metalchem wykonana jest z 

materiałów o niskiej jakości (rury kamionkowe uszczelniane sznurem i cementem). Kanały i 

studnie wykazują liczne nieszczelności powodując dużą infiltrację wód gruntowych, a tym 

samym zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych poprzez przepompownię do miejskiej 

kanalizacji i dalej do oczyszczalni ścieków, co przekłada się na duże koszty odprowadzania oraz 

podwyższone koszty oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Ilość ścieków odebranych z tego 

terenu mierzona na przepływomierzu jest o 108 % wyższa niż ilość sprzedanej wody. Różnica ta 

stanowi ok. 210 tys. m3/rok. Dodatkowym aspektem przemawiającym za koniecznością podjęcia 

przebudowy sieci jest zwiększony napływ ścieków związany z wykonaną rozbudową sieci w 

Grotowicach, Przyworach i Kątach Opolskich w ramach I-go etapu projektu, który wymusza 

odpowiednie parametry techniczne istniejących kanałów odbierających ścieki (zwiększenie 

średnic). Konieczna do zrealizowania przebudowa kanałów sanitarnych będzie przeprowadzona 

jednocześnie z przebudową sieci wodociągowej na tym obszarze. 



Straty wody i problemy z utrzymaniem ciągłości dostaw wody, wynikające ze złego stanu 

technicznego rozdzielczej sieci wodociągowej na osiedlu Metalchem. 

 

W zakresie rozdzielczej sieci wodociągowej, na jednym z obszarów eksploatacyjnych 

przedsiębiorstwa w mieście są odnotowywane systematycznie znaczące problemy techniczne z 

utrzymaniem ciągłości dostaw wody. Dotyczy to tzw. osiedla Metalchem, gdzie istniejąca sieć 

wodociągowa wykonana w latach 70-tych z żeliwa szarego charakteryzuje się złym stanem 

technicznym. Struktura materiałowa sieci i wady techniczne materiałów stosowanych 

kilkadziesiąt lat temu wpływają na znaczącą częstotliwość występowania awarii (średnio 4 

awarie rocznie) oraz duże straty wody w sieci  ok. 33%. Wpływa to niekorzystnie na poziom 

usług z uwagi na okresowo pogarszającą się jakość wody pitnej podawanej odbiorcom, 

trudności z utrzymaniem ciągłości dostaw lub dostawy wody o niestabilnym ciśnieniu w 

punktach poboru. 

 

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Metalchem jest jednym z pilniejszych zadań 

przedsiębiorstwa w zakresie porządkowania gospodarki wodnej w aglomeracji i wynika 

bezpośrednio z oceny stanu technicznego. Zasadność jej realizacji wynika również z faktu, że 

jednocześnie w tym rejonie należy przebudować sieć kanalizacyjną. Przeprowadzenie działań 

wspólnie, wpłynie korzystnie na czas realizacji oraz minimalizację kosztów inwestycyjnych. 















1 
Przekazanie Zabezpieczenia Należytego  

Wykonania Umowy 
Zamawiającemu 

przed podpisaniem  

Kontraktu 

2 

Przedłożenie dowodów ubezpieczenia i polis:  

ubezpieczenia robót i sprzętu Wykonawcy (Kl.  

18.2), ubezpieczenia od zranienia osób i  

uszkodzenia własności (Kl. 18.3) 

Zamawiającemu 
do 7 dni od zawarcia  

Kontraktu 

3 

Przekazanie listy wszystkich zezwoleń  

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia  

robót 

Zamawiającemu 
do 14 dni od zawarcia  

Kontraktu 

4 

Przekazanie dokumentów kierownika budowy,  

zaświadczeń zgodnie z art. 12 ust.7 PB, dane  

zamieszczone w ogłoszeniu zgodnie z art.42  

ust.2 pkt.2 PB 

Zamawiającemu 
do 14 dni od zawarcia  

Kontraktu 

5 Dostarczenie PZJ Inżynierowi 
do 14 dni od wejścia w  

życie Kontraktu 

6 

Zabezpieczenie gruntów, nieruchomości i  

elementów istn. infrastruktury tech. Na placu  

budowy lub w jego pobliżu, przed szkodami z  

tyt. prowadzenia Robót 

Zamawiającemu 
przed rozpoczęciem  

robót 

7 
Przekazanie planu bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia 
Zamawiającemu 

do 14 dni po  

podpisaniu Kontraktu 

8 Montaż tablic informacyjnych Plac Budowy 

do 30 dni od  

przekazania Placu  

Budowy 

Termin Lp Opis działania 
Komu  

przekazać: 

Obowiązki Wykonawcy:   


