Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego
oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”
Realizacja części I Kontraktu została zakończona. InŜynier wystawił
Świadectwo Przejęcia dla robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r.
Wykonawca prowadził próbną eksploatację i optymalizuje proces w celu
osiągnięcia zakładanych efektów technologicznych.
Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99%.

Nowy osadnik wtórny

Kontrakt nr 01/II/2006
„Budowa głównego kolektora ściekowego”

Realizacja części II Kontraktu przebiega niezgodnie z harmonogramem.
Opóźnienia dotyczą zarówno projektowania i realizacji robót na odcinkach - dla
których zostały juŜ uzyskane pozwolenia na budowę i przekazane zostały place
budowy. Uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów robót
obejmujących kontrakt. Zakończono prace związane z wykonywaniem
projektów wykonawczych. Na ukończeniu są prace związane z wyposaŜeniem
pompowni ścieków (zamontowano: kraty, zastawki, koryta wywrotne, krawędź
przelewową, podstawy pod pompy) i budynku trafostacji (zamontowano m.in.
rozdzielnię SN oraz agregat prądotwórczy). Zakończono prace przy
wykonywaniu kolektora grawitacyjnego DN 2000. Zakończono prace przy
budowie kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków. Do wykonania pozostało
wykonanie spinek nowego kolektora tłocznego z istniejącym. Obecnie
wykonywane jest wyposaŜenie technologiczne komór połączeniowych.
Zakończono roboty przy komorach do rurociągów obejściowych oraz przy
komorze połączeniowej kolektorów A i D wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Zakończono roboty przy wylocie burzowca do rzeki Słupi. Trwają prace przy
rozruchu urządzeń oraz uruchamianiu systemu automatyki. Wykonywane jest
odtworzenie terenu wokół pompowni w zakresie wykonywanych robót.
Stopień zaawansowania kontraktu - ca 90%.

Kanał o średnicy 2 metrów odprowadzający ścieki z miasta do wybudowanej
przepompomwni ścieków na terenie bazy głównej „Wodociągów Słupsk” przy ul.
Orzeszkowej 1.

Kontrakt nr 01/III/2006
„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”
Realizacja części III Kontraktu przebiega z opóźnieniem. Termin zakończenia
kontraktu minął na początku grudnia 2008. Pierwotnie Wykonawca deklarował,
Ŝe roboty zakończone zostaną pierwszej połowie 2009. Jednak termin ten znowu
się przesunął i zakończenie robót nastąpiło w drugiej połowie września 2009.
Wykonawca opracował dokumentację powykonawczą do świadectwa przejęcia
dla części wykonanych juŜ robót na ul. Cecorskiej, Sułkowskiego oraz przekazał
do weryfikacji dokumentację na zakończone odcinki robót w dzielnicy
Podgrodzie (ul. Kilińskiego, Partyzantów, Kaszubska, Podgórna, Długosza,
Armii Krajowej, Sądowa, Szarych Szeregów). Trwa rozruch podczyszczalni
wód opadowych przy ul. Krakusa. Wykonawca do zakończenia prac
rozruchowych (październik) ma przekazać wyniki badań. Trwa weryfikacja
dokumentacji powykonawczych i sprawdzenia zgodności wykonanych robót.
Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99 %.

