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

Opole, 12.01.2011 r.  

Kontrakt 4 - Przebudowa przewodu tłocznego 

ścieków sanitarnych pl. Kazimierza - Bończyka 

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu 

 
 



Podstawowe informacje o Kontrakcie 

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

Beneficjent Projektu: 

Budżet Kontraktu: 4 895 047 PLN netto (5 971 958 PLN brutto). 

Termin realizacji Kontraktu: styczeń 2011 – styczeń 2012 (360 dni) 

Wykonawca:  

Konsorcjum firm:  

• PPUH Hydromont inż Jan Olszewski,  

   ul. Wrocławska 62, 54-071 Opole  

• Zakład Ogólnobudowlany „LERCH” – Tomasz Lerch,  

   ul. Piękana 33, 47-270 Gościęcin 

 

 

Nadzór: Inżynier Kontraktu 

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

ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa. 

  

Ilość podłączonych osób: ok. 150  



 
    Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu 
 

• Przedmiotem robót w zakresie zadania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Bierkowicach – zachodniej dzielnicy miasta Opole. Sieć kanalizacyjna została 
zaprojektowana na terenie z luźną zabudową jednorodzinną. Główne kanały poprowadzone 
zostały w drogach gminnych, drodze krajowej nr 94 oraz częściowo na terenach 
prywatnych.  Przedmiotem robót w zakresie zadania jest wykonanie: 

• – Pompowni sieciowych ścieków: P1 przy ul. Wrocławskiej i P2 przy ul. Sobótki, 
• – Kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną Ø200 – około 2 666 m, 
• – Kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową Ø200 – około 246 m, 
• – Kanalizacji sanitarnej Ø160 - przykanaliki – około 493 m, 
• – Studzienek kanalizacyjnych Ø1000 mm na sieci – około 81 szt., 
• – Studnia wtryskowa Ø1500 mm – 1 szt., 
• – Studzienek kanalizacyjnych Ø400 mm HPDE na sieci – około 54 szt., 
• – Rurociągów tłocznych Dz90*5,4 mm – około 650 m, 
• – Rurociągów tłocznych Dz160*9,5 mm ze studnią rozprężną Ø1200 – około 5 m, 
 
 

Zakres rzeczowy                            

    Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. Kazimierza – Bończyka 
 

• Przedmiotem robót w zakresie Zadania 3 jest przebudowa rurociągu tłocznego ścieków 
sanitarnych Ø560x33,2 PEHD na trasie od pl. Kazimierza do ul. Bończyka, w zachodniej 
dzielnicy Opola – Zaodrze. Długość przewodu tłocznego 502 mb. Rurociąg tłoczny 
przebiegać będzie od istniejącego trójnika na rurociągu przy Pl. Kazimierza, przez teren 
cmentarza i ul. Wrocławską, do projektowanej komory K4 na włączeniu do istniejącego 
kanału sanitarnego przy ul. Bończyka. 







 
     

Obowiązki Wykonawcy:   

     

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 28 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 Montaż tablic informacyjnych plac budowy

do 30 dni od daty 

przekazania 

terenu budowy

8
Przekazanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia
Zamawiającemu

do 3 dni przed 

rozpoczęciem 

Robót

Lp Opis działania
Komu 

przekazać:
Termin


