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Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w zlewni rzeki Biota

Czysty Dunajec
Spotka komunalna ,,Dorzecze Biatej" dziata w woj. matopolskim w powiecie tarnowskim na terenie gmin: Tuchow, Ciezkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyiewski. Powstafa w 2004 roku
w zwiqzku z realizacjq dofinansowanego z PO Infrastruktura
i Srodowisko, projektu: /,Uporzqdkowanie gospodarki wodno
-sciekowej w zlewni rzeki Biota" w ramach programu ,,Czysty
Dunajec". O postepach i trudnosciach w realizacji projektu,
ktorego wartosc kosztorysowa wynosi 158 mln zt rozmawiamy
z prezesem spotki, Stawomirem Jedrusiakiem.

- Zadania liniowe, czyli siec
kanalizacyjna i wodociqgowa zo• staty zrealizowane odpowiednio
w 75 i 60 procentach, natomiast
przebudowa dwoch mniejszych
oczyszczalni sciekowwCi^zkowicach i Bogoniowicach zakonczy si$
na przetomie roku. Potem szybko
rozpocznie sit; ich rozruch. Gorzej
wyglqda budowa duzej oczyszczalni wTuchowie. Zaawansowanie
prac pr/,y tej inwestycji wynosi
okolo 15 proc. State si^ tak na
skutek koniecznosci wprowadzenia /.mian w projekcie po powodzi
w2010r. Niemniej, nie jest zle,
poniewaz budowa wkroczyta juz
w faze^ intensywnej realizacji. Jej
zakoriczenie i rozruch planowany jest pod koniec 2013 r Nieco
bardziej zaawansowana, bo na
poziomie ok. 20 proc. jest budowa
stacji uzdatniania wody w Lubaszowej. Jej rozruch przewidujemy

u schytku 2013 r. Na poczatku
przysztego roku planujemy juz
rozpoczecie produkcji wody na
jednej z linii technologicznych.
Bedzie tam zastosowana metoda
ozonowania i naswietlania promieniami ultrafioletowymi. Po
uruchomieniu pierwszej linii
bedziemy mogli przystaj)ic do
kolejnego etapu inwestycji. Jest
to zadanie dose trudne logistycznie, bo stacja caty czas pracuje.
Po zakonczeniu wszystkich prac
dQStaroac bedzie 6 tys. m. szesc.
wody na dobe,, do wszystkich czterech gmin.
- Dlaczego zostata wybrana
technologia ozonowania i nas\a promieniami UV?
- Ta technologia miesci sie.
w europejskich standardach i
jest juz stosowana od dtuzszego
czasu. Jakosc wody pitnej po jej

Slawomir Jedrusiak, prezes
spdtki ,,Dorzecze Biatej"

zastosowaniu jest nieporownywalnie lepsza od wczesniej stosowanychmetodjej uzdatniania.
Jeden z radnych przeprowadzil
eksperyment i wlat do dwoch
nieoznakowanych butelek wod^
mineraln^ i te., ktora pochodzi
z uruchomionej juz hnii w Ci^zkowicach. Okazato si^, ze degustatorom bardziej smakowaia ta
z wodociagu. To tylko potwierdza,
ze dokonalismy dobrego wyboru
technologii uzdatniania wody.
- Kto jest wykonawcq tych
wszystkich inwestycji?
- Kontraktow na budowe^ sieci
kanaiizacyjnych i wodoci^gowych
jest kilkanascie. Zawarlismy je
z firraami sredniej wielkosci,
sprawdzonymi na rynku, zeby
unikna.c wysokich kosztow jakie
oferuja. wielkie przedsi^biorstwa,
ktore i tak bazuja. na podwykonaw-

each. Natomiast obiekty kubaturowe, na przyklad oczyszczahii^
sciekow w TYichowie realizuje
konsorcjum firm z Matopolski:
,,Modul" z Gorlic i AZE z Krakowa. Wykonawca. stacji uzdatniania
jest z kolei przedsi^biorstwo ABT
z Cz^stochowy. Mate oczyszczalnie
wCi^zkowicach i Bogoniowicach
53 realizowane przez Ekobudow^
/ Dtjbicy Drugi etap stacji uzdatniania wody w Ci^zkowicach
zrealizuje ten sam wykonawca,
ktory prowadzif prace przy pierwszym kontrakcie, czyli firma Wofil
z Krynicy.
- Jak sie. ukladaja, relacje
z wykonawcami?
- Odpowiedz na to pytanie nie
jest prosta. Prawie wszyscy wykonawcy szukaja^ oszcz^dnosci,
bo przetargi powygrywali dzi^ki
zaproponowaniu najnizszej ceny,
co wynika z ustawy o zamowieniach pubhcznych. A najnizsza
cena, to tahsze materiaty, ktore
co prawda spelniajq wymagania
polskich norm, ale cz^sto sa_ to
produkty z nizszej potki. Inwestorzy zabiegaja. z kolei o stosowanie
takich materiatow, ktore podczas
eksploatacji nie b^dq narychmiast
wymagaly serwisowania. Jednak
ich ceny, gwarantujace dobnj jakosc inwest^'cji sa_ na lyle wysokie,
ze nie zawsze udaje si^ wjkonawc^ przekonac do ich stosowania.
Ustawa o zamowieniach publicsnych nie pozwala na wpisanie do
umowy konkretnego urz^dzenia
ani producenta na przyklad pomp,
ktore sa. sprawdzone w innych
oczyszczahiiach czy stacjach
uzdatniania wody. Gdyby tak
byto, to pewne inwestycje nie
wymagalyby az takwielu napraw

gwarancyjnych. Szczegolnie jest
to dokuczliwe przy inwestycjach
kubaturowych, a czasami i przy
liniowych, kiedy wykonawcy wykorzystujq zamiast kilkuwarstwowych, pojedyncze ruiy; ktore mogq
powodowac wi^ksza. awaryjnosc.
Nasze oczekiwania i mozliwosci
wykonawcow nie zawsze daje sit;
pogodzic. To powoduje przestoje,
a nawet zagrozenie zerwaniem
umowy z czym mamy wtasnie
do czynienia.
- Jakie skutki spowoduje
wypowiedzenie umowy nierzetelnemu wykonawcy?
-Na pewno, przesunie si^ termin oddania do uzytku inwestycji. Dobrze, ze przewidzielismy
podobne sytuacje i ustalilismy
pewien margines czasowy przesuni^cia terminu zakonczenia
przedsi^wzi^cia. Bez watpienia
jednak dla inwestora jest to bardzo duza ucia_zliwosc.
- Czy wybor kolejnego wykonawcy podniesie koszty rcalizacji
inwestycji?
- Odpowiedz nie jest prosta.
Gdy ogtaszalismy pierwsze
przetargi ceny nieco sie^ roznily od dzisiejszych. Z pewnoscia.
koszty troch^ wzrosn^, ale nie
powinny to bye jakies znacza.ce
roznice, zwtaszcza ze polowa inwestycji jest juz zrealizowana.
Ewentualny wzrost kosztow
bedzie w tej sytuacji odnosit
si^ tylko do pozostatej czfjsci.
Dla inwestorow, ktorzy wykonuja. projekty dofinansowane ze
srodkow unijnych potr?.ebne sa.
takie regulacje ustawowe, ktore
zapewnia. duzo wi^ksze bezpieczenstwo realizacji przedsie.wziec

i to na znacznie wyzszym poziomie technicznym. Pozorna
oszcz^dnosc, przy uwzgl^dnianiu
w przetargach wytqcznie kryterium najnizszej ceny, moze
nas bardzo duzo kosztowac.
Wazne, aby wykonawcy mogli
potwierdzic swoje referencje i
wiarygodnosc, a takze wykazac
si^ doswiadczeniem. W przeciwnym razie wszyscy poniesiemy
zbyt duze ryzyko.
- Jakie powinny bye rozwia.zania, aby inwestor m6gt he/
dodatkowych stresdw c/ck;ii na
zakonczenie inwestycji?
- Takich rozwiqzan chyba nie
mozna dzisiaj wprowadzic. Po
latach obowiqzujqcych zapisow
ustawowych firmy przyzwyczait>:
sit; do obnizania kosztow przez
stosowanie najtaiiszych materialow. Najlepiej gdyby mozna
bylo ehminowac w przetargu
wykonawcow, ktorzy sktadaja.
ofertQ ponizej poziomu kosztow projektu inwestorskiego.
Powaznym problemem jest rowniez to, ze firmy oszcz^dzajq na
dozorze technicznym. Czasami
kierownikom robot czy budow
brakuje kompetencji i tylko dobry
inspektor ze strony inwestora
moze wychwycic niedorobki. Prawidlowy nadzor nad inwestycjq
ma pr/.eciez kluczowe znaczenie dla jej trwalosci i jakosci.
Na szcz^scie w naszej spotce
mamy dobrze przygotowanych
inspektorow technicznych i oni
czuwaja. nad preebiegiem wszystkich prac i robot budowlanych.
Ale to oczywiscie nie rozwiazuje
problemu. Czekamy na korzystniejsze dla inwestorowzmiany.
Rozmawiata Anna Grelewska

