Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Krapkowice.
Spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje inwestycje własne
wodociągowej

i kanalizacyjnej.

Duże

inwestycje

polegające na rozbudowie sieci

wykonywane

są

przez

wykonawców

zewnętrznych wyłonionych w drodze przetargu, mniejsze siłami własnymi.
W okresie od stycznia do września 2012 r. oddano do użytku następujące inwestycje:
- Żywocice ul. Krapkowicka

26 m wodociągu,

- Krapkowice ul. Osiedle Fabryczne

263,5 m kanalizacji,

- Krapkowice ul. Dębowa – odgałęzienie

84 m wodociągu i 66 m kanalizacji,

- Krapkowice, kanalizacja ul. Sądowa i Kozielska

1 304 m grawitacyjnej, 827 m tłocznej oraz
przepompownia sieciowa PK3.

Wartość wszystkich oddanych do użytkowania inwestycji wynosi 2 181 316,57 zł. netto.

W trakcie realizacji są niżej wymienione inwestycje:
- Krapkowice uzbr. terenu w rejonie ul. Prudnickiej

155 m wodociągu i 205 m kanalizacji,

- Krapkowice ul. Kościuszki

175 m wodociągu,

- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Odrowążów

325 m wodociągu i 264 kanalizacji,

- Krapkowice ul. Ks. Duszy

39 m kanalizacji,

- Wieś Żywocice – Etap I

4 330 m kanalizacji.

Łączna długość oddanych do użytkowania w roku 2012 sieci wynosi 2 570,5 m, wykonanych ale
nie oddanych do użytkowania jest 314 m, w budowie 5 179 m.

Informacje szczegółowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej.
Zakończenie inwestycji w Krapkowicach przy ul. Sądowej i Kozielskiej.
W dniu 25.06.2012 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ,

GRWITACYJNEJ,

TŁOCZNEJ

DLA

MIEJSCOWOŚCI

ŻYWOCICE,

KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ, SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ,
PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA realizowanej przez firmę PAGA-PRO.
Wartość wykonanych robót wyniosła 2 087 774,58 zł. netto.
Prace zakończono w terminie, osiągnięto tym samym efekt rzeczowy wymagany umową pożyczki
udzielonej przez WFOŚiGW w Opolu. Obecnie podłączane są kolejne nieruchomości do nowej
sieci kanalizacyjnej i podpisywane są umowy na odbiór ścieków.
Na dzień przygotowania materiałów dla Rady podpisano 22 umowy z tytułu podłączenia 10 posesji.

Przyznanie pomocy w ramach PROW na budowę kanalizacji w Żywocicach.
Wniosek o dofinansowanie w ramach PROW złożony w styczniu 2012 r. został pozytywnie
rozpatrzony przez instytucję wdrażającą i dnia 30.06.2012 spółka otrzymała informację z Urzędu
Marszałkowskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW.
Otrzymanie informacji o przyznaniu dofinansowania umożliwiło rozpoczęcie procedury
przetargowej na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Żywocicach.
W dniu 25.07.2012 podpisana została umowa z UM w sprawie dofinansowania pomocy w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata
2007 - 2013 r., tytuł operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice”.
Operacja wykonywana będzie w II etapach co umożliwia rozłożenie realizacji całego zadania na
okres 36 miesięcy od podpisania umowy. Etap I powinien zostać zakończony do 30 września
2013 r., a etap II do 30 kwietnia 2015 r.
Pomoc udzielana jest na zasadzie refinansowania kosztów poniesionych na realizację zadania.
Ostateczne rozliczenie zadania powinno nastąpić 30 czerwca 2015 r.
Pomoc obejmuje dofinansowanie 50% kosztów inwestycji.

Ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach, wybór wykonawcy
robót.
Ogłoszenie o przetargu na I etap budowy kanalizacji w Żywocicach ukazało się 03.07.2012 r.,
a więc w trzy dni po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach PROW.
Termin składania ofert upływał 25.07.2012 (tego samego dnia podpisana została umowa z UM
o dofinansowanie).
Kwota przeznaczona na realizację inwestycji wynosiła 6 908 700,00 zł brutto. W przetargu oferty
złożyło 8 wykonawców. Zestawienie złożonych ofert ujęto w tabeli poniżej.
Zestawienie ofert złożonych w przetargu na realizację zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice - Etap I
Firma

cena brutto

kwota przeznaczona na inwestycję

Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD"
Anna Stryczek-Janicka
ul. Jesionowa 5
45-409 Opole
"MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany
M.Chmielewski i M.Dąbrowski" Sp. jawna
ul. Kajetańska 9
02-495 Warszawa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
OMNIX Sp. z o.o.
ul. Jana Styki 24
41-811 Zabrze

3 673 744,70

6 908 700,00

3 780 274,11

6 138 230,72

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"M+"
ul. Strzelecka 13 B
47-230 Kędzierzyn Koźle
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i
Budowlanych
"JAF" Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 107
44-203 Rybnik
WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra
Michalska
Spółka jawna
ul. Partyzancka 54a
45-802 Opole
P.P.U.H. "PAGA-PRO"
ul.Piastowska 16a
47-303 Krapkowice
ANBUD-Krapkowice
Marek Niklewicz
ul. Basztowa 10
47-300 Krapkowice

6 560 439,82

4 107 261,73

7 254 257,51

4 143 341,31

2 887 671,17

Po przeprowadzeniu badania ofert i złożeniu zapytań oraz wezwań do uzupełnienia ofert
rozstrzygnięto przetarg i wybrano jako wykonawcę firmę DROBUD z Opola.
Odrzucono trzy oferty – firmy ANBUD-Krapkowice, „JAF” Rybnik oraz M+.
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy opublikowane zostało 21.08.2012 r., w dniu 28.08.2012 r.
podpisana została umowa z wykonawcą – firmą Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD"
Anna Stryczek-Janicka z Opola. Plac budowy przekazano Wykonawcy 03.09.2012 r.
Termin realizacji zadania to 30 września 2013 r.
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