
 

 

 

 „POPRAWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA 

SOCHACZEW – ETAP II (część I)” 

 

Cele realizacji Projektu: 

- odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w 

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

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

- spełnienie przez aglomerację Sochaczew wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych; 

- ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta Sochaczew, 

- zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych poza systemem kanalizacyjnym, które przez wody 

powierzchniowe trafiają do zlewni rzek Utraty, Bzury i Pisi przyczynia się do zmniejszenia odprowadzania 

substancji odżywczych do morza, a tym samym przyczynia się do osiągnięcia celu SUE RMB w ramach Obszaru 

Priorytetowego NUTRI. 

- podniesienie standardu życia mieszkańców miasta, 

- zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury 

technicznej na terenie objętym budową kanalizacji. 

 

Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część 

I)” została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dn. 

22.01.2015r.  

Całkowity koszt realizacji Projektu – 3 784 205,25 PLN 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 2 146 021,54 PLN 

Wysokość dofinansowania – 1 824 118,30 PLN 

 

W ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)” zrealizowane 

zostały: 

I. zadania na roboty budowlane: 

Kontrakt nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska 

Kontrakt nr 4 -  Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

KONTRAKT NR 5 – Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowacja 

kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica 

KONTRAKT NR 6 – Przebudowa przepompowni ścieków dz. nr ew. 3366 ul. Bojowników wraz z doposażeniem 

pompowni w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej. 

KONTRAKT NR 8 – Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Brzechwy i ul. Długiej w 

Sochaczewie 
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II. zadania usługowe: 

Kontrakt nr 2 – Inżynier Kontraktu 

Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna – działania informujące i promujące 

 

oraz 

KONTRAKT NR 7 – Zakup kamery do monitoringu kanałów sanitarnych 

 

 

ZREALIZOWANY ZAKRES RZECZOWY 

 

KONTRAKT NR 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska 

1. Roboty realizowane w oparciu o umowę nr wewnętrzny JRP/3/2015 z dnia 19 maja 2015r. zawartą                       

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Roboty budowlane prowadzono w oparciu o pozwolenia na budowę: 

- Decyzja nr 102.2011 z dn. 03.03.2011r. znak AB.7351-3/11 wraz z decyzją nr 229.2012 z dn. 22.05.2012r. 

przenoszącą pozwolenie na Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. (tereny miejskie); 

- Decyzja nr 322/II/2015 z dn. 05.08.2015r. znak WI-II.7840.2.136.2015.AM (pas drogi wojewódzkiej nr 

705 - ul. Żyrardowska dz. nr ew. 18/1);  

- Decyzja nr 433/II/2015 z dn. 27.10.2015r. znak WI-II.7840.2.150.2015.AM (pas drogi wojewódzkiej nr 

705 – ul. Licealna dz. nr ew. 2207). 

 

3. Teren budowy przekazano: 

- pozwolenie na budowę Decyzja nr 102.2011 z dn. 03.03.2011r. znak AB.7351-3/11 wraz z decyzją nr 

229.2012 z dn. 22.05.2012r. przenoszącą pozwolenie na Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. 

z o.o. – 29 maja 2015r.; 

- pozwolenie na budowę Decyzja nr 322/II/2015 z dn. 05.08.2015r. znak WI-II.7840.2.136.2015.AM –                    

27 sierpnia 2015r.; 

- pozwolenie na budowę Decyzja nr 433/II/2015 z dn. 27.10.2015r. znak WI-II.7840.2.150.2015.AM –                     

17 listopada 2015r. 

 

4. W ramach Kontraktu nr 1 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 514,5 m  oraz 3 

sieciowe przepompownie ścieków wraz z okablowaniem i automatyką.  
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Rys. nr 1. Sieć kanalizacji sanitarnej i rozmieszczenie przepompowni wybudowanych w ramach Kontraktu nr 1. 

 

5. Dla wyżej wymienionych robót w dniu 30.11.2015r. na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót z 

dn. 30.11.2015r. wystawiono Świadectwo Przejęcia do Robót.  

 

6. Na użytkowanie wybudowanej w ramach Kontraktu nr 1 sieci kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Żyrardowska 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. uzyskał komplet pozwoleń. 

 

 

KONTRAKT NR 4 – Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

1. Roboty realizowane w oparciu o umowę z dnia 22 maja 2015r. zawartą w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – 

Sochaczew Sp. z o.o. 

 

2. Teren budowy został przekazany w dniu 27.05.2015r. 

 

3. W ramach Kontraktu nr 4 wykonano remont ciągu technologicznego A reaktora biologicznego 

zlokalizowanego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie. Wykonano izolacje dylatacji i 

przepustów, rozdzielenie instalacji napowietrzającej, kolektory napowietrzające i odpowietrzające oraz 

modernizacje membran i dyfuzorów, a także sterowanie pracą pomp i włączenie systemu wizualizacji. 

Przeprowadzenie powyższych prac przyczynia się bezpośrednio do wypełnienia zapisów Dyrektywy Rady 

91/271/EWG w zakresie oczyszczania ścieków. 

 

4. Roboty objęte Kontraktem nr 4 zostały odebrane na podstawie Protokołu Technicznego Odbioru Robót 

spisanego w dniu 11.06.2015r.  

 

 

KONTRAKT NR 5 – Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz 

renowacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica 
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1. Roboty realizowane w oparciu o umowę z dnia 17 kwietnia 2015r. zawartą w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

w oparciu o   Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – 

Sochaczew Sp. z o.o. 

 

2. Roboty budowlane prowadzono w oparciu o:  

- pozwolenie na budowę Decyzja nr 737/10 z dn. 16.11.2010r. znak AB.7351-751/10 – budowa i 

przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, 

- projekt przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pokoju w 

Sochaczewie (w zakresie wejścia kanalizacji sanitarnej w ul. Pokoju), 

- projekt budowlany przyłącza wod-kan ul. Piastowska dz. nr ew. 742/2 Sochaczew, 

-dokumentację wykonawczą przygotowaną przez Zamawiającego. 

 

3. Teren budowy przekazano w dniu 05.05.2015r. Roboty rozpoczęto w dniu 26.05.2015r. i zakończono dnia 

30.11.2015r. 

 

4. W ramach Kontraktu nr 5 wybudowano i przebudowano sieć wodociągową oraz przeprowadzono renowację 

i wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica, o następujących parametrach: 

- Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej – 320,3 m 

- Łączna długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1 447,3 m 

- Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 200,5 m 

- Łączna długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 61,0 m 
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Rys. nr 2. Lokalizacja budowy i przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowacji 

kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy przeprowadzonych w ramach Kontraktu nr 5. 

 

5. Roboty wykonane w ramach Kontraktu nr 5 zostały odebrane na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru 

Robót w dn. 30.11.2015r.  

 

 

KONTRAKT NR 6 – Przebudowa przepompowni ścieków dz. nr ew. 3366 ul. Bojowników wraz z 

doposażeniem pompowni w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej. 

1. Roboty realizowane w oparciu o umowę z dn. 11 września 2015r. zawartą w wyniku rozstrzygnięcia 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Roboty prowadzone były w o parciu o zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórkowych nie wymagających 

pozwolenia na budowę z dnia 31.08.2015r.  

 

3. Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 15.09.2015r. Roboty rozpoczęto w dniu 20.10.2015r. i 

zakończono dnia 22.10.2015r. 

 

4. W ramach Kontraktu nr 6 wykonano: 

- przebudowę przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ew. 3366 przy ul. Bojowników; 
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- doposażenie pompowni ścieków ul. Warszawska; 

- doposażenie pompowni ścieków ul. Toruńska. 

 

 
Rys. nr 3. Lokalizacja pompowni ścieków dla których prowadzono roboty w ramach Kontraktu nr 6. 

 

5. Dla wyżej wymienionych robót w dniu 23.10.2015r. sporządzony został Protokół Odbioru Robót.    

 

 

 

KONTRAKT NR 8 – Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Brzechwy i ul. 

Długiej w Sochaczewie 

1. Roboty realizowano w oparciu o umowę z dnia 17 sierpnia 2015r. zawartą w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                          

w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – 

Sochaczew Sp. z o.o.  

 

2. Roboty realizowano w oparciu o: 

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działki nr ew. 

838/13; 

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie dz. nr ew. 838/12; 

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie dz. nr ew. 838/3; 

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji dz. nr ew. 838/22. 
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3. Teren budowy przekazano w dniu 17.08.2015r.  

 

4. W ramach Kontraktu nr 8 wykonano: 

- przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 26,0 m 

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 120,5 m 

 

 
Rys. nr 4. Lokalizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej wybudowanych i przebudowanych w ul. Długiej i ul. Jana 

Brzechwy w ramach Kontraktu nr 8. 

 

5. Dla robót objętych Kontraktem nr 8 w dniu 31.08.2015r. sporządzony został Protokół odbioru wykonanych 

robót. 

 

 

KONTRAKT NR 7 – Zakup kamery do monitoringu kanałów sanitarnych 

1. Kontrakt nr 7 realizowany był w oparciu o umowę z dnia 24 września 2015r. zawartą w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

2.  W ramach przedmiotowego zadania w dniu 04.11.2015r.  dostarczono do siedziby Spółki: 

-  kamerę do monitoringu kanałów sanitarnych wraz z kompletem kluczy i dwóch dodatkowych kompletów 

kół:  

 RX95 – wózek do średnicy DN100-300; 

 głowica wizyjna zamontowana na wózku; 

 przenośny panel kontrolny VISIONCONTROL VC200; 
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 przenośny bęben z kablem transmisyjnym 100 m  RMX100; 

- osłonę na kabel; 

- osłonę na studnie; 

- walizki transportowe; 

- agregat prądotwórczy walizkowy EU20i; 

- podnośnik wózkowy do włazów. 

 

 


