
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

 „Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej 
dla miasta Bielsk Podlaski”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

Oś Priorytetowej V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska. 
Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 30 września 2009 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.  z o.o. w Bielsku Podlaskim podpisało 
umowę na realizację niniejszej inwestycji. 

Wykonawca  został  wybrany  w  drodze  przetargu  nieograniczonego,  przeprowadzonego  zgodnie  
z ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,  
Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)

Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm:
1. FUNAM Sp. z o.o. 

ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław – Lider Konsorcjum

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. 
ul. Dworska 1
05-500 Piaseczno – Partner Konsorcjum

Wartość inwestycji, zgodnie z ofertą, wynosi brutto 10 190 254,37 zł.
Umowa przewiduje zakończenie prac na dzień 31 maja 2011 roku.

Zaplanowana Stacja Wodociągowa zostanie zlokalizowana przy ul. C.K.Norwida w Bielsku Podlaskim.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Modernizacja budynku stacji uzdatniania i mała architektura,
2. Budowa zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej,
3. Budowa obudów studzien wierconych S2 i S3 wraz z wyposażeniem studni,
4. Budowa osadników na ścieki technologiczne z płukania filtrów,
5. Montaż urządzeń technologicznych oraz instalacji pompowania i uzdatniania,
6. Budowa rurociągów technologicznych zewnętrznych i obiektów na rurociągach,
7. Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych, wentylacji i osuszania powietrza oraz instalacji 

kotłowni,
8. Montaż instalacji elektrycznych siły i oświetlenia,
9. Montaż instalacji automatyki, rozdzielni elektroenergetycznej, wykonanie wizualizacji 

i monitoringu oraz dostosowanie istniejącej stacji trafo do warunków zasilania stacji 
wodociągowej,

10. Rozruch technologiczny.

Budowa nowej Stacji Wodociągowej rozwiąże problem dobrej jakości wody spełniającej standardy Unii 
Europejskiej, stałego ciśnienia wody i ciągłości jej dostaw, co w znaczący sposób poprawi warunki 
rozwoju i  wzrostu konkurencyjności małych i  średnich przedsiębiorstw. Projekt  pozwoli  również na 
ograniczenie strat wody w wyniku zastosowania nowej technologii uzdatniania.  

Realizacja  niniejszej  inwestycji  jest  możliwa  dzięki  podpisanej  w  dniu  05  czerwca  2009  r.  
z  Województwem  Podlaskim  umowie  na  dofinansowanie  Projektu  „Dokończenie  budowy  Stacji 
Wodociągowej  dla  miasta  Bielsk  Podlaski”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Podlaskiego  na  lata  2007-2013  Osi  Priorytetowej  V.  Rozwój  Infrastruktury  ochrony 
środowiska. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska 

Projekt  zostanie  sfinansowany  w 60% ze  środków  Unii  Europejskiej oraz  w  40%  ze  środków 
własnych Spółki.

 


