
Kontrakt 3 – Budowa suszarni osadów na terenie  
Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B 

 
 

realizowany w ramach Projektu 
 „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, 

Prószków i Tarnów Opolski – II etap” 
 

 Umowa z NFOŚiGW nr POIS.01.01.00 - 00 - 051/08 – 00 z dnia 23.09.2010r. 
 
 

Decyzja Komisji Europejskiej nr K(2011) 8636 z dnia 23.11.2011 r. 
 
 



Fundusz Spójności – powołany do życia w 1994 w celu zmniejszenia dysproporcji w 
poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszenie opóźnienia regionów najmniej 
uprzywilejowanych. 
  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013  - zatwierdzony przez 
Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r.  
 
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności 
terytorialnej. 
 
Priorytet 1: 
Gospodarka wodno-ściekowa  
Działanie 1.1: 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
Działanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 
świadczących usługi w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego 
 



 „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji 
Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” 

 
 
 

Beneficjent:  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 
Wartość projektu: 263 663 199 PLN 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 143 472 786 PLN 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
Ze środków Funduszu Spójności 

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
 



• Cele Projektu: 

• Przyłączenie do sieci zbiorczej osób, które do tej pory nie korzystały ze 

zbiorowego odbioru ścieków. Założono przyłączenie do sieci 11 073 osób  

 

• 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. Poziom skanalizowania aglomeracji tarnowskiej uzyskany w wyniku 

realizacji Projektu wyniesie 78%. Dzięki działaniom Gminy Izbicko i pozyskaniu 

środków z PROW (Ligota Czamborowa) i RPO (Otmice) wskaźnik ten wyniesie 

94%. 

 





Podstawowe informacje o Kontrakcie 

 

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

Zamawiający/Beneficjent: 

 

Wykonawca:  

 

SEEN Technologie Sp. z o.o. 

ul. Siennicka 29 

04-394 Warszawa 



Nadzór nad robotami: 

Inżynier Kontraktu 

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o.,  
ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa 

 

Na podstawie umowy zawartej 29.09.2010 r. 



Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres Wykonawcy 

Cena brutto po 

korekcie  

(zł) 

Kryterium (pkt.): 

Ostateczna ocena 

punktowa oferty - (P) 

(pkt.) 

Cena 

oferty  - 

(C) – 70% 

Koszty 

eksploatacyjne 

suszarni osadów 

– (E) bez 

kosztów 

eksploatacji 

stacji 

odwadniania 

osadów – 20% 

Ocena Techniczna – (T) – 

10% 

Koszt 

odparowania 1 

tony wody 

Max. 

wydajność 

suszarni przy 

pracy ciągłej i 

suszeniu do 

uwodnienia 10 

% s.m.o. 

a b c d e f g h=(d+e+f+g) 

3 SEEN Technologie 

Sp. z o.o. 

ul. Siennicka 29, 

04-394 Warszawa 

 

  

44.032.770,11 
 

70,00 20,00 6,00 3,00 99,00 

 



Podstawowe informacje o Kontrakcie 

Termin realizacji Kontraktu: 730 dni od 06.07.2012 r.  

Budżet Kontraktu: 35.799.000,09 PLN netto /(44.032.770,11 PLN brutto) 

Wysokość dofinansowania: 66,5% - 23 806 335,06 PLN netto  

Wskaźnik produktu osiągnięty w wyniku realizacji Kontraktu: 

1 przebudowana OŚ (50 % wskaźnika ogólnego dla Projektu) 

Wkład Spółki WiK: 33,5% - 11 992 665,03 PLN netto  
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W 2011 r. na ogólną ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 15 689,41 Mg 
(sucha masa 5067,68 Mg): 
  
8074,95 Mg (s.m. : 2601,21) przekazano do odzysku w procesie R10 z zastosowaniem do 
uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz; 
7294,46 Mg (s.m. 2356,11) przekazano do Zakładu Komunalnego w Opolu (Miejksie 
Składowisko Odpadów). 
 
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r.(Dz.U. 
2010.28.145), zakaz składowania odpadów ulegających biodegradacji będzie 
obowiązywał od 1 stycznia 2013 r. 
 
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe zakwalifikowano pod oznaczeniem kodowym 
19 08 05, jako odpady inne niż niebezpieczne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  
 
 



Sposoby zagospodarowania osadów w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat 



Aktualne metody zagospodarowania osadów w Polsce (dane z 2010 r.) 



Stosowane metody utylizacji osadów w Szwajcarii w 2001 r. 



Brak wystarczającej ilości obszarów 
pod rolnicze wykorzystanie na 
terenie województwa opolskiego, 
 
Jako słuszny przyjęto kierunek 
redukcji ilości produkowanych 
osadów poprzez suszenie oraz 
współspalanie suszu w piecach 
przemysłowych. 
 



Lokalizacja 

Suszarni osadu 





Węzeł odwadniania 

Węzeł cieplny 

Węzeł suszenia 



System dozowania osadu na taśmę 





1.444 kg/h 



System 
dozowania 
osadu 

Do systemu 
oczyszczania 
powietrza 

Woda gorąca z 
kogeneratorów 

Suszenie pośrednie 



lp Parametr Wartość dopuszczalna 

1 Wartość opałowa 11 000 kJ/kg 

2 Zawartość siarki całkowitej Poniżej 2 % 

3 Zawartość P2O5 Poniżej 8 % 

4 Zawartość chloru Poniżej 1 % 

5 Granulacja Do 8 mm 

6 Zawartość wilgoci Do 10% 

Parametry osadu wysuszonego wymagane przez Cementownię GÓRAŻDŻE 



Koszty eksploatacyjne oferowanej suszarni osadów 

Lp. Pozycja Jednostka 
Koszt 

jednostko

wy  

Zużycie 
roczne w 

ilości jedn. 

Koszt roczny  
[zł] 

 a b c d [e = c x d] 

1.  Koszty odparowania wody wyliczone 

zgodnie z pkt. 26.3.3) lit. a) IDW 

zł / tonę 

odparowanej 
wody 

120,31 11 500 [ton] 1.383.600,00 

2.  Robocizna bezpośrednia 
zł / 

osobogodzina 
20 

1700 

[osobogodzin] 
34.000,00 

3.  Koszty części zamiennych oraz części i 
materiałów zużywających się w czasie 

dwuletniej eksploatacji (w przeliczeniu 

na 1 rok) 

zł ryczałt 248.868,00 

4.  Koszty serwisowania agregatów 
kogeneracyjnych jako średnia roczna 
z 10 lat eksploatacji, w tym koszty 
części zamiennych i mat. 

eksploatacyjnych (m.in. oleje, świece 
zapłonowe). Należy wliczyć koszt 
jednego remontu kapitalne-go dla 
każdego agregatu. 

zł ryczałt 378.102,00 

5.  RAZEM ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE (suma poz. 1-4): 2.044.570,00 

 



"TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji  
Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap„ 

 
 
 

www.wikopole.com.pl 
 


