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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Opracowanie i porównanie techniczno-ekonomicznych rozwiązań gospodarki ściekowej dla 

aglomeracji Gogolin”. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Wymagania wobec wykonawcy 

Wykonawca winien opracować i dokonać porównania trzech alternatywnych rozwiązań 

odprowadzania ścieków komunalnych z terenu aglomeracji Gogolin. 

a) Rozwiązanie Nr I – odprowadzanie ścieków komunalnych z aglomeracji Gogolin do 

oczyszczalni „BIOKRAP” w Krapkowicach. W ramach Rozwiązania Nr I należy: 

i. Uzyskać zapewnienie ciągłości odbioru ścieków z aglomeracji Gogolin w 

przewidywanej wielkości około 14,5 tys. RLM. 

ii. Uzyskać zapewnienie odbioru ścieków w ilości Qdmax= 3600 m3/d 

iii. Uzyskać z WiK Krapkowice sp. z o.o. warunki techniczne ze wskazaniem 

miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej. 

iv. Opracować koncepcję projektową dla wykonania niezbędnych robót 

umożliwiających odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych WiK 

Krapkowice. 

v. Na podstawie koncepcji projektowej określić wartość nakładów 

inwestycyjnych niezbędnych do realizacji proponowanego rozwiązania. 

vi. Wykazać przewidywane w okresie 20-to letniego użytkowania przyjętego 

rozwiązania, koszty związane z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni 

„BIOKRAP” w Krapkowicach. 

b) Rozwiązanie Nr II – modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Chorula i przystosowanie jej do wymaganych wielkości. W ramach Rozwiązania Nr II 

należy: 

i. Opracować koncepcję projektową dla wykonania rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Chorula 

ii. Na podstawie koncepcji projektowej określić wartość nakładów 

inwestycyjnych niezbędnych do realizacji proponowanego rozwiązania. 

iii. Wykazać przewidywane w okresie 20-to letniego użytkowania 

zmodernizowanej oczyszczalni, koszty związane z jej eksploatacją. 

c) Rozwiązanie Nr III – odprowadzanie ścieków komunalnych z aglomeracji Gogolin do 

oczyszczalni WiK Opole. W ramach Rozwiązania Nr III należy: 

i. Uzyskać zapewnienie ciągłości odbioru ścieków z aglomeracji Gogolin w 

przewidywanej wielkości około 14,5 tys. RLM. 



ii. Uzyskać zapewnienie odbioru ścieków w ilości Qdmax= 3600 m3/d 

iii. Uzyskać z WiK Opole sp. z o.o. warunki techniczne ze wskazaniem miejsca 

włączenia do kanalizacji sanitarnej. 

iv. Opracować koncepcję projektową dla wykonania niezbędnych robót 

umożliwiających odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych WiK 

Opole. 

v. Na podstawie koncepcji projektowej określić wartość nakładów 

inwestycyjnych niezbędnych do realizacji proponowanego rozwiązania. 

vi. Wykazać przewidywane w okresie 20-to letniego użytkowania przyjętego 

rozwiązania, koszty związane z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni WiK 

Opole. 

Opracowania należy zestawić tabelarycznie w celu dokonania porównania poszczególnych wariantów 

pod względem ekonomicznym i technicznym. Porównanie winno zawierać co najmniej: 

a) Koszty inwestycyjne poszczególnych Rozwiązań 

b) Koszty eksploatacji i użytkowania poszczególnych Rozwiązań w okresie 20-tu letniej 

eksploatacji 

c) Dodatkowe wymagania, np. formalno-prawne, niezbędne do prawidłowego 

użytkowania każdego z Rozwiązań 

d) Inne, niematerialne czynniki oraz uzależnienia warunkujące eksploatację i użytkowanie 

każdego z Rozwiązań 

2. Stan istniejący układu kanalizacyjnego aglomeracji Gogolin 

W skład aglomeracji Gogolin wchodzą miejscowości: Gogolin, Górażdże, Chorula, Malnia, Kamień Śląski 

oraz Kamionek. Miejscowości te posiadają układ kanalizacyjny za pomocą którego ścieki dostarczane 

są do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula. Po oczyszczeniu ścieki wprowadzane są 

do rzeki Odra. Kanalizacja sanitarna w południowo-zachodniej części miejscowości Gogolin posiada 

możliwość awaryjnego przekierunkowania odprowadzanych ścieków, poprzez system kanalizacyjny 

WiK Krapkowice do oczyszczalni „BIOKRAP” w Krapkowicach. 

W skład gminy Gogolin wchodzą także miejscowości wyłączone z aglomeracji Gogolin. Są to 

miejscowości: Odrowąż, Obrowiec, Dąbrówka, Zakrzów. 

Miejscowość Odrowąż posiada układ kanalizacji sanitarnej, za pomocą którego ścieki odprowadzane 

są, poprzez system kanalizacyjny WiK Krapkowice do oczyszczalni „BIOKRAP” w Krapkowicach. 

Miejscowości: Obrowiec, Dąbrówka, Zakrzów, nie posiadają układu kanalizacyjnego. Spółka posiada 

dokumentację techniczną na budowę kanalizacji w tych miejscowościach. Jest także w posiadaniu 

aktualnych pozwoleń budowlanych na wykonanie tych inwestycji. Po skanalizowaniu, planuje się 

odprowadzanie ścieków z tych miejscowości, poprzez system kanalizacyjny aglomeracji Gogolin, do 

oczyszczalni w miejscowości Chorula. 

3. Wymagania wobec przedmiotu zamówienia 

3.1. Opracowanie ma służyć do przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej 

uzasadniającej wybranie kierunku rozbudowy i modernizacji gospodarki ściekowej w 

gminie Gogolin. 

3.2. Opracowanie ma zawierać: 

a) Część rysunkową obejmującą gminę oraz aglomerację Gogolin. 



b) Część rysunkową obejmującą układ głównych ciągów kanalizacyjnych aglomeracji 

Gogolin wraz z lokalizacją urządzeń niezbędnych do funkcjonowania 

poszczególnych Rozwiązań. 

c) Część opisową zawierającą rozwiązania techniczne poszczególnych opcji. 

d) Koncepcje projektowe dla poszczególnych Rozwiązań. 

e) Część finansową – warianty analizy finansowej odnoszącej się do realizacji 

inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacyjnych i użytkowania każdego z 

Rozwiązań. 

f) Analiza finansowa dotycząca kosztów realizacji oraz kosztów eksploatacji i 

użytkowania musi być sporządzona dla każdego Rozwiązania osobno. 

3.3. Zamawiający wymaga wykonania dla poszczególnych Rozwiązań obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w poszczególnych Rozwiązaniach. 

3.4. Wykonawca opracuje poszczególne Rozwiązania w oparciu o: 

a) Ocena nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula 

w kontekście prognozowanego ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego z 

aglomeracji Gogolin 

b) Studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gogolin” 

c) Opis stanu technicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula 

 

4. Podstawowe akty prawne 

4.1. Wykonawca zamówienia winien uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności: 

a) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 

b) Decyzja o ustanowieniu aglomeracji dla Gminy Gogolin 

c) Plan zagospodarowania obszaru objętego dla poszczególnych Rozwiązań 

d) Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800) 

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) 

g) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

h) Konsultacje z Zamawiającym 

4.2. Opracowanie winno uwzględniać obowiązujące normy, przepisy prawa i inne dokumenty, 

w szczególności wynikające z: 

a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2012 poz.647 z późn. zm.) 

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 poz.1409 z póź. zm.) 

4.3. Całość opracowania winna być wykonana w formie papierowej oraz na nośniku 

elektronicznym w programie ogólnodostępnym umożliwiającym umieszczenie na stronie 

internetowej – 4 egzemplarze 



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania Opracowania – 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca zapewni zespół osób/ zespoły osób w ilości odpowiedniej do wykonania zamówienia we 

wskazanym zakresie w określonym terminie. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała  Nr V/66/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 

r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji GOGOLIN na obszarze gminy Gogolin i 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji GOGOLIN. Link : 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=1.%09Uchwa%C5%82a++Nr+V%2F66%2F2015+Sejmiku+Wojew%C3%B3dzt

wa+Opolskiego+z+dnia+31+marca+2015+r.+w+sprawie+wyznaczenia+aglomeracj

i+GOGOLIN+na+obszarze+gminy+Gogolin  

2. Ocena nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula 

w kontekście prognozowanego ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego z 

aglomeracji Gogolin 

3. Studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gogolin” 

4. Opis stanu technicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1.%09Uchwa%C5%82a++Nr+V%2F66%2F2015+Sejmiku+Wojew%C3%B3dztwa+Opolskiego+z+dnia+31+marca+2015+r.+w+sprawie+wyznaczenia+aglomeracji+GOGOLIN+na+obszarze+gminy+Gogolin
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1.%09Uchwa%C5%82a++Nr+V%2F66%2F2015+Sejmiku+Wojew%C3%B3dztwa+Opolskiego+z+dnia+31+marca+2015+r.+w+sprawie+wyznaczenia+aglomeracji+GOGOLIN+na+obszarze+gminy+Gogolin
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1.%09Uchwa%C5%82a++Nr+V%2F66%2F2015+Sejmiku+Wojew%C3%B3dztwa+Opolskiego+z+dnia+31+marca+2015+r.+w+sprawie+wyznaczenia+aglomeracji+GOGOLIN+na+obszarze+gminy+Gogolin
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1.%09Uchwa%C5%82a++Nr+V%2F66%2F2015+Sejmiku+Wojew%C3%B3dztwa+Opolskiego+z+dnia+31+marca+2015+r.+w+sprawie+wyznaczenia+aglomeracji+GOGOLIN+na+obszarze+gminy+Gogolin

