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P roblemy pojawiające się w mniej-
szym lub większym stopniu od 
zawsze towarzyszyły wszystkim 

realizującym podobne projekty. Co było 
i jest nadal przeszkodą dla beneficjenta 
otwockiego? Który etap okazał się naj-
trudniejszy? Jak sobie radzić z proble-
mami często nieprzewidzianymi? Piotr 
Stefański, zastępca prezydenta miasta 
Otwocka i pełnomocnik ds. realizacji 
projektu Funduszu Spójności (MAO), 
oraz Małgorzata Mackiewicz, kierow-
nik JRP w Otwockim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji przedstawią 
szczegółowy zarys problemów, z któ-
rymi zmierzyli się w trakcie procesu 

wdrażania inwestycji. Z pewnością ich 
doświadczenie w tym zakresie przyczy-
ni się do wzbogacenia wiedzy innych 
beneficjentów. 

Nowy system  
wodno-kanalizacyjny

Sięgnijmy do początków inwestycji pod 
nazwą „System wodno-kanalizacyjny 
w Otwocku”. Podjęte intensywne prace 
rozbudowy i modernizacji sieci wodno-
kanalizacyjnej stanowią kontynuację 
wcześniejszych działań miasta Otwo-
cka, które prowadzono od 15 lat. Mimo 

znacznych nakładów budżetu miasta, 
które wspierał też Narodowy oraz Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW, 
WFOŚiGW), samodzielna realizacja 
projektu nie była możliwa. Nad wnio-
skiem o dofinansowanie kompleksowej 
kanalizacji i wodociągowania miasta 
ze środków Funduszu Spójności pra-
cował Urząd Miasta oraz Otwocki 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ko-
misja Europejska decyzją z 17 grudnia 
2004 r. przyznała ze środków Funduszu 
Spójności pomoc na dofinansowanie 
tego projektu. Promotorem inwestycji 
i beneficjentem końcowym jest miasto 

Wyzwanie nie lada  
– system wodno-kanalizacyjny 
Otwocka
MAłGORZAtA NiżyGOROCKA

Prawidłowo przygotowany projekt to połowa sukcesu beneficjenta Funduszu 
Spójności. Dopełnić go może już tylko fachowa realizacja. Budowa systemu  
wodno-kanalizacyjnego jest największą inwestycją w powojennej historii Otwocka, 
ale i również nie lada wyzwaniem.
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Otwock, natomiast eksploratorem in-
frastruktury, która zostanie wybudowa-
na w ramach projektu, jest Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. 
Wdrażane przedsięwzięcie przewiduje 
realizację dwóch kluczowych zadań. 
W ramach gospodarki wodnej zakłada 
się m.in. budowę sieci wodociągowej 
na terenie miasta wraz z przyłączami, 
budowę nowej stacji uzdatniania wody 
oraz  modernizację istniejących stacji, 
jak również systemu zdalnego i auto-
matycznego sterowania pracą istnie-
jących i nowo budowanych ujęć oraz 
stacji uzdatniania wody. Natomiast jako 
główny zamysł realizacyjny w zakresie 
gospodarki ściekowej beneficjent otwo-
cki założył budowę sieci kanalizacji  sa-
nitarnej wraz z przyłączami  na terenie 
miasta, ponadto renowację istniejącego 
kolektora transportującego ścieki do 
oczyszczalni oraz modernizację oczysz-
czalni ścieków w zakresie budowy insta-
lacji utylizacji osadów ściekowych oraz 
hermetyzacji obiektów wchodzących 
w skład oczyszczalni. Całość prioryteto-
wych celów inwestycji świadczy o spój-
ności tych rozwiązań i dobrych założe-
niach. Obszar, na którym planowana 
jest lokalizacja sieci, obejmuje tereny 
nieskanalizowane i takie, na których 
brak wodociągu. Są to obszary o gęstej 
zabudowie jednorodzinnej oraz wielo-
rodzinnej. 

Szczegółowo analizować 
i wyciągać wnioski

Pierwszym etapem wdrażania projektu 
było ogłoszenie i rozstrzygnięcie prze-
targu na wyłonienie inżyniera kontrak-
tu. W ramach projektu opracowano 

także cztery specyfikacje istotnych wa-
runków zamówienia na roboty budow-
lane i dwie na usługi. – Dokumentacje 
przetargowe na usługi w naszym przy-
padku były opracowane przez jednost-
kę realizującą projekt (JRP), natomiast 
dokumentacje przetargowe na roboty 
budowlane w rozumieniu polskiego 
prawa budowlanego i warunków kon-
traktowych dla robót budowlanych  
FiDiC przygotowywał wyłoniony in-
żynier kontraktu, który pełni  również 
funkcję pomocy techniczne, jest swego 
rodzaju ogniwem łączącym nas w wy-
konawcą  – podkreśla Piotr Stefański, 
zastępca prezydenta miasta. Warto do-
dać, że wymóg wdrażania inwestycji 
w oparciu o warunki kontraktowe Fi-
DiC był obowiązkowy w perspektywie 
finansowej 2004–2006, podobnie jak 
udział inżyniera kontraktu w cyklu rea-
lizacji przedsięwzięć dofinansowanych 
z Funduszu Spójności. Reasumując, in-
żynier kontraktu w przypadku projektu 
otwockiego nadzoruje roboty inwesty-
cyjne, przygotowuje dane do raportów 
z monitoringu, realizacji projektu oraz 
rozliczenia finansowe. Do jego zadań 
należy również przygotowywanie kon-
traktów, pomoc przy realizacji zadania 
i wystawienie świadectw wykonania.  
– Praktyka pokazała, że jest to dobre roz-
wiązanie . Szczególnie w początkowym 
okresie realizacji tak dużego przedsię-
wzięcia stanowiło to dopełnienie na-
szych zasobów kadrowych – stwierdza 
Małgorzata Mackiewicz. 
W 2006 r. beneficjent otwocki zawarł 
z wykonawcą umowę na realizację naj-
mniejszego kontraktu na roboty budow-
lane, prowadzonego w oparciu o warunki 
kontraktowe FiDiC „czerwona książka”. 
Postępowania przetargowe na realizację 
dwóch najważniejszych kontraktów, tj. 

projektowanie i wykonawstwo sieci ka-
nalizacyjnej, projektowanie i wykonaw-
stwo sieci wodociągowej oraz SUW były 
ogłaszane i przeprowadzane dwukrotnie. 
Oba postępowania w 2006 r. zostały 
unieważnione ze względu na znaczące 
przekroczenia w stosunku do zaplano-
wanych środków finansowych. Był to 
pierwszy, istotny z punktu widzenia reali-
zacji inwestycji, problem dla beneficjenta 
otwockiego. – W przypadku kontraktu 
dotyczącego projektowania i wykonania 
sieci kanalizacyjnej najtańsza oferta prze-
kraczała kwotę zaplanowanych środków 
o 12 mln euro. Kolejna, w przypadku 
kontraktu dotyczącego projektowania 
i wykonania sieci wodociągowej najko-
rzystniejsza oferta przekraczała kwotę 
o 7,5 mln euro. Na koniec 2006 r. przy 
upływie połowy czasu przewidzianego na 
wdrażanie przedsięwzięcia, stan zaanga-
żowania finansowego wynosił niespełna 
1,3 proc. Już wówczas wiedzieliśmy, że 
realizacja inwestycji bez dodatkowych 
źródeł finansowania będzie nierealna 
– stwierdza Małgorzata Mackiewicz, kie-
rownik JRP. Dodatkowym problemem był 
tu również czas, który nieubłagalnie pły-
nął na niekorzyść realizujących projekt. 
– W takiej sytuacji, pomimo ogromnego 
opóźnienia czasowego, zmuszeni byliśmy 
właśnie do unieważnienia przetargów, 
a w konsekwencji do kolejnych przesu-
nięć czasowych projektu – dodaje Piotr 
Stefański. 

Niekorzystna cena...   
Jak sobie z tym poradzić?

W zaistniałych okolicznościach trudno 
zrealizować tak ważny projekt. Bene-
ficjent otwocki znalazł jednak drogę 
wyjścia z tej sytuacji. – Dokonaliśmy 

Zd
jęc

ia:
 ar

ch
iw

um
 au

tor
ki



Przeżyłem to

110 EDS 1(4)/2008

szczegółowej analizy złożonych ofert, 
po czym zmieniliśmy zupełnie materiał 
(zrezygnowaliśmy z kamionki na rzecz 
PCV), zmniejszyliśmy wymagania for-
malnoprawne dla wykonawców, zde-
cydowaliśmy o przyznaniu wykonawcy 
zaliczki. Z uwagi na fakt, że oba po-
stępowania są prowadzone w oparciu 
o warunki kontraktowe FiDiC „żółta 
książka”, postanowiliśmy w celu mini-
malizacji ryzyk, maksymalnie uszcze-
gółowić zapisy programu funkcjonalno-
użytkowego – podkreśla Piotr Stefański. 
Podjęte działania w tej mierze pozwoli-
ły w przypadku kolejnych postępowań 
przetargowych w 2007 r. na projektowa-
nie i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej 
na przekroczenia ok. 8 proc., natomiast 
w przypadku sieci wodociągowej benefi-
cjent otwocki uzyskał cenę najkorzystniej-
szej oferty poniżej szacowanego budżetu 
(tj. 22 proc.). Jest to niewątpliwie dobry 
rezultat szybkiej reakcji oraz powziętych 
skutecznych działań celem rozwiązania 
tego trudnego problemu. Reasumując, 
Piotr Stefański radzi innym beneficjentom 
dokonywać szczegółowej analizy w tej 
mierze i wyciągać z nich wnioski tak, by 
w przyszłości nie popełniać błędów. 

Sposób na wzrost cen  
na rynku budowlanym 

Na tym nie koniec problemów benefi-
cjenta otwockiego. Swoistą niedogod-
ność na etapie skomplikowanego proce-
su wdrażania projektu był także wzrost 
cen na rynku budowlanym. Małgorzata 
Mackiewicz wyraźnie akcentuje: – Długi 
cykl przygotowania projektu powodujący 
znaczne różnice kosztów planowanych 
oraz powstających w wyniku przepro-
wadzenia postępowań przetargowych 
stanowił, szczególnie w ostatnim czasie, 
znaczący problem dla wielu przedsię-
wzięć finansowanych w ramach Fundu-
szu Spójności. Piotr Stefański dodaje, że 
odpowiednie przygotowanie dokumenta-
cji przetargowych zmniejszających ryzyka 
wykonawców, daje tym samym możli-
wość bardziej precyzyjnego kalkulowania 
cen. – Myślę, że ma to fundamentalne 
znaczenie dla zminimalizowania efektu 
wzrostu cen kontraktowych. Ponadto, 
wnioskodawcom, którzy w tej chwili przy-
gotowują projekty dla nowej perspektywy 
finansowej, sugerowałbym przeprowa-
dzenie szczegółowej analizy cen na ryn-
ku oraz w oparciu o nie sporządzenie 
dobrych prognoz w zakresie szacowania 

kosztów robót budowlanych, które pla-
nujemy w projekcie – proponuje Piotr 
Stefański. Bieżąca perspektywa finansowa 
daje teoretyczną możliwość ubiegania 
się o refundację dla kontraktów, a nawet 
całych projektów już zakończonych, co 
w ogóle eliminuje ten problem. Zastana-
wia to jednak i budzi pewne wątpliwości 
z punktu widzenia zasadności potrzeby 
przyznania dotacji. Zdaniem Piotra Ste-
fańskiego znakomitej większości naszych 
samorządów po prostu nie byłoby stać na 
takie rozwiązania. – Mam tu na myśli fakt 
ubiegania się o refundację całych zrealizo-
wanych projektów – podkreśla zastępca 
prezydenta miasta. 
Dobra współpraca kluczem do sukcesu
Mimo zmian materiałów, zmniejsze-
nia wymogów formalnoprawnych, 
zmiany zaliczki dla wykonawców 
oraz znając tendencje cenowe na 
rynku budowlanym beneficjent otwo-
cki zdał sobie sprawę z tego, że nie 
ma możliwości zrealizowania całego 
projektu przez miasto jako jednostkę 
samorządu terytorialnego o ograni-
czonych możliwościach finansowych. 
– Nie istniała szansa zmiany zakresu 
rzeczowego, bowiem nie uzyskaliby-
śmy efektu ekologicznego – stwierdza 
Piotr Stefański. Swoistym panaceum 
na ów problem i celem zwiększenia 
zdolności finansowej zdecydowa-
no się przekształcić Otwocki Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w spółkę 
komunalną i przenieść na nią część 

praw i obowiązków w zakresie reali-
zacji projektu. Dzięki szybko podję-
tym działaniom w tym zakresie proces 
delegacji częściowej zbliża się ku koń-
cowi. – Podkreślam, iż mimo istotnych 
problemów, które wystąpiły na etapie 
realizacji wynikającym przede wszyst-
kim z niedoszacowania budżetu pro-
jektu, spadku kursu euro w stosunku 
do złotówki, konieczności przepro-
wadzenia delegacji części uprawnień 
i obowiązków na spółkę, w tej chwili 
projekt udaje się realizować sprawnie 
– mówi Piotr Stefański. Dobrą i zara-
zem skuteczną taktyką w przypadku 
projektu otwockiego okazało się także 
utrzymywanie owocnych kontaktów 
z innymi beneficjentami, wymiana do 
świadczeń oraz wspólne dyskusje nad 
możliwymi rozwiązaniami. – Dużą 
rolę w tym zakresie odegrało Polskie 
Stowarzyszenie Beneficjentów Fundu-
szu Spójności, biorąc udział w koordy-
nacji tych działań poprzez organizację 
wielu konferencji, szkoleń i spotkań 
– podkreśla Małgorzata Mackiewicz. 

Bogatsi o doświadczenie 
radzimy…

… uwzględniać prognozowaną sytuację 
cenową na rynku robót budowlanych 
przy wyznaczaniu zakresu rzeczowego 
projektu. to pierwszy wniosek dotyczą-
cy przygotowania i prowadzenia pro-
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cesu inwestycyjnego z zastosowaniem 
środków Funduszu Spójności, którym 
warto podzielić się z innymi beneficjen-
tami. Dlaczego jest to tak ważne? – in-
westycje obecnie przygotowywane będą 
musiały spełnić wymogi zawarte w kry-
teriach wyboru projektów, stanowią one 
załącznik do szczegółowego opisu prio-
rytetów Programu Operacyjnego infra-
struktura i Środowisko i z tego, co mi 
wiadomo na chwilę obecną, są jeszcze 
w fazie projektu – zwraca uwagę Piotr 
Stefański. Ryzykowne w tej chwili jest 
również tworzenie przedsięwzięcia nie-
posiadającego np. określonej struktury 
instytucjonalnej, a także niezaawanso-
wanego w przygotowaniu zakresu rze-
czowego. Jak wiadomo, zapotrzebowa-
nie na środki finansowe jest większe niż 
dostępna pula. 
Przy całkowicie zrozumiałym dążeniu 
do przyspieszenia wykorzystania alokacji 
logiczne więc jest, że projekt zaawanso-
wany w przygotowanie procesu inwesty-
cyjnego będzie miał większe szanse na 
skuteczne wydatkowanie środków niż 
taki, który ten proces dopiero rozpoczyna. 
– Nie powiem nic odkrywczego, twier-
dząc, że szczególnie na tym etapie nie 
do przecenienia jest rola odpowiednio 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
zespołu pracowników przygotowujących 
projekt u wnioskodawcy. Oni znają naj-
lepiej realia, współpracują z konsultantem 
podczas opracowywania aplikacji, a także 
weryfikują jego pracę. Warto więc zadbać 
o stworzenie i utrzymanie stabilnego ze-
społu, na którym spoczywa bądź co bądź 
odpowiedzialność za to, żeby możliwie 
najlepiej przedsięwzięcie przygotować 
i przeprowadzić jego realizację – doradza 
Piotr Stefański. 
W związku z procesem osiągania efektu 
ekologicznego, beneficjent otwocki li-
czył się także z ewentualnością wystąpie-
nia protestów mieszkańców z powodu 
utrudnień związanych z rozkopaniem 
ulic miasta. Pewne sygnały o mogących 

pojawić się przeszkodach zdarzały się 
podczas projektowania niektórych ele-
mentów sieci. Jest i na to rada. Dzięki 
skutecznemu przepływowi informacji 
beneficjent jest w  stanie przedsięwziąć 
kroki zmierzające do zmniejszenia tego 
problemu, a docelowo wyeliminowania 
go. – Wspomaga nas w tym promocja 
i informacja w ramach projektu. Przy tej 
okazji chciałbym zwrócić uwagę na jej 
duże znaczenie dla ewentualnego mi-
nimalizowania wspomnianych proble-
mów. Szalenie istotna jest kwestia prze-
myślenia i dostosowania odpowiednich 
działań do lokalnej specyfiki na etapie 
planowania kontraktu promocyjnego, 
które wspomagać nas będą w trakcie 
przyłączania się mieszkańców do wy-
budowanej w ramach projektu systemu 
wodno-kanalizacyjnego – akcentuje 
Piotr Stefański. 

ABC beneficjenta 

Kolejno, realizujący projekt otwocki 
radzą, by był on przygotowany z bez-
względną precyzją. – Dobre i real-
ne studium wykonalności, pełniące 
w czasie realizacji inwestycji doku-
ment wspomagający proces decyzyj-
ny, a nie ozdoba na półce, ma być 
tego efektem – podkreśla Małgorzata 
Mackiewicz. Należy również zwra-
cać uwagę na dobór wykwalifikowa-
nej kadry, doświadczonej w realizacji 
tego typu przedsięwzięć. Jest to nie-
zmiernie istotne z punktu widzenia 
sprawnego i szybkiego przeprowa-
dzenia procesu wdrażania inwesty-
cji. Beneficjenci dysponują krótkim 
czasem na realizację dużego zakresu 
rzeczowego, co wymaga niespotyka-
nej mobilności i dyscypliny organizacji 
pracy. Nie można dopuścić do rotacji 
pracowników, ponieważ nie sprzyja 
ona atmosferze prawidłowej realizacji 
projektu. Piotr Stefański akcentuje też 

praktykowanie możliwie jak najwcześ-
niejszego przygotowywania materia-
łów służących do realizacji projektu, 
czyli projektów technicznych, progra-
mów funkcjonalno-użytkowych, ure-
gulowanego stanu prawnego gruntów, 
decyzji i uchwał, np. w zakresie zwol-
nienia wykonawcy z opłat za zajęcia 
pasów drogowych itp. 
Warunkiem prawidłowo przeprowa-
dzonego procesu wdrażania inwesty-
cji jest również odpowiedni przepływ 
informacji. Piotr Stefański tak tłumaczy 
ów wymóg: – Projekty dofinansowane 
z Funduszu Spójności charakteryzują 
się rozbudowaną strukturą instytucjo-
nalną obejmującą więcej niż jedną 
jednostkę samorządu terytorialnego. 
Schematy obiegu dokumentów oraz 
przepływu informacji w różnej formie 
zawarte są w podręcznikach proce-
dur, jednak skuteczne ich wdrożenie 
wymaga wiele wysiłków i częstokroć 
zmiany utrwalonych przez lata przy-
zwyczajeń. Ponadto w tym miejscu 
po raz kolejny zwracam szczególną 
uwagę beneficjentów na kwestię od-
powiedniej pracy zespołu, którego 
udział w tym procesie jest kluczowy.  
Projekt „System wodno-kanalizacyjny 
w Otwocku” jest realizowany w latach 
2005–2008, jednakże po zmianie de-
cyzji Komisji Europejskiej beneficjent 
otwocki winien wywiązać się z zadania 
do 2010 r. 
– Na dziś nie ma zagrożenia niedotrzy-
mania tego terminu. W chwili obec-
nej mamy zakończony jeden kontrakt, 
drugi jest w trakcie realizacji, natomiast 
dwa ostatnie kontrakty są na ukoń-
czeniu postępowania przetargowego 
w celu wyłonienia wykonawców robót 
budowlanych. Mimo zdecydowanego 
niedoszacowania kosztów inwestycyj-
nych na etapie planowania, realizacja 
projektu przebiega sprawnie – mówi 
Piotr Stefański. Bez wątpienia, dzięki 
zrealizowanej inwestycji miasto pod-
niesie jakość środowiska naturalnego, 
zmniejszy zanieczyszczenia rzeki Świ-
der, a przede wszystkim poprawi stan 
zdrowia publicznego. Zdobyte doświad-
czenie w realizacji projektu „System 
wodno-kanalizacyjny w Otwocku” i ra-
dzenia sobie z wynikłymi trudnościami 
różnego kalibru, stały się swego rodzaju 
punktem odniesienia zarówno dla mia-
sta Otwocka, jak i spółki w realizacji ko-
lejnych inwestycji, a przede wszystkim 
w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 
ich finansowania.  n

Problem Dobre rady

1.  Znaczące przekroczenia w stosunku do 
zaplanowanych środków finansowych, które 
spowodowały unieważnienie postępowań 
przetargowych.

1.  Dokonać szczegółowej analizy składanych ofert, 
uszczegółowić zapisy Programu finkcjonalno-
użytkowego.

2.  Różnice kosztów planowanych oraz powstających 
w wyniku przeprowadzenia postępowań 
przetargowych (niedoszacowanie kosztów 
inwestycyjnych na etapie planowania)

2.  Przeprowadzić szczegółową analizę cen na 
rynku i w oparciu o nie sporządzić prognozy w 
zakresie szacowania kosztów robót budowlanych 
planowanych w projekcie.

3.  Problemy organizacyjne w zespole osób 
zaawansowanych w przygotowanie projektu.

3.  Wykwalifikowany i doświadczony zespół 
pracowników. Zapewnić odpowiedni przepływ 
dokumentacji i informacji między pracownikami. 

4.  Protesty mieszkańców z powodu utrudnień 
komunikacyjnych w mieście

4.  Podjąć działania promocji i informacji w ramach 
realizowanego projektu.


