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Kontrakt Nr 03 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach 
 
 
Kontrakt Nr 03/I 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk  
 
 Kontrakt nr 03/I/cz ęść 1 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk” 
 
Wykonawca zakończył roboty w m. Bruskowo Małe, Wierzbięcin. Wykonawca  
uzyskał pozwolenie na budowę w dniu  13.08.2009r. dla układu pompowego z 
Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. . Dnia 08.09.2009r zostały 
rozpoczęte roboty na  tym froncie.  
Stopień zaawansowania  kontraktu - ca 61%. 
 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 2 
"Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk" 
 
Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci  w miejscowościach 
Krępa, Płaszewko, Kusowo-Głobino (układ tłoczny). Trwają prace przy 
budowie kanalizacji grawitacyjnej w Kusowie. Wykonawca uzyskał pozwolenie 
na budowę kanalizacji z miejscowości Swochowo, Siemianice i rozpoczął 
roboty 19.08.2009 r.      
Stopień zaawansowania  kontraktu - ca 64%. 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 3 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”  
 
Trwają prace projektowe związane z budową kanalizacji z miejscowości 
Rogawica, Grąsino, Jezierzyce SHR, Jezierzyce Osiedle i Bukówka do 



przewodu tłocznego Swochowo-Siemanice. Wykonawca uzyskał pozwolenie na 
budowę kanalizacji w miejscowości Redzikowo i rozpoczął roboty.  
Stopień zaawansowania kontraktu - ca 4,0%. 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 4 
Wszczęto kolejną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy z 
podziałem na dwa zadania. 04.09.2009 r. dokonano otwarcia ofert. Spośród 6 
oferentów został wyłoniony Wykonawca. 28 października podpisano umowę z 
Wykonawcą - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjno-Drogowych 
,,KręŜel" Sp. z o.o. w Kobylnicy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Jezierzycach. 
 

 
 
 
 
 
Kontrakt Nr 03/II 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica  
 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 
 
Wykonawca nie zakończył kontraktu zgodnie z umową. Obecnie kontrakt 
realizowany jest z opóźnieniem szacowanym na 1-2 m-ce. Wykonawca 
zakończył budowę sieci kanalizacyjnej w ponad 99% zakresu kontraktu. 



Pozostało do wykonania ok. 200 m sieci z uwagi na zmiany projektowe w m. 
Kruszyna.  Wykonawca przedłoŜył do uzgodnienia dokumentację wyposaŜenia 
technologicznego, elektrycznego i monitoringu pompowni oraz 
zagospodarowania pompowni i wjazdów. Trwa weryfikacja. Część projektów 
została uzgodniona i wykonawca przystąpił do realizacji (wyposaŜenie 
technologiczne i elektryczne). Wykonawca uzgodnił w okresie 
sprawozdawczym część projektów przyłączy i podłączeń odbiorców do 
wykonanej sieci (m. śelki, śelkówko, Zajączkowo, Kończewo, Sierakowo 
Słupskie) i przystąpił do ich realizacji.  
Stopień zaawansowania kontraktu -  ca 88%. 
 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 2/2009  
 
Rozpoczęcie kontraktu nastąpiło 17.08.2009r. Przewidywana data zakończenia  
- październik 2010r. Trwają prace projektowe. 
Stopień zaawansowania kontraktu - 0%. 
 
Z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanego budŜetu część 2. kontraktu 
Gminy Kobylnica została uniewaŜniona dnia 09.08.2007r. Beneficjent złoŜył 
wniosek modyfikujący Decyzję Komisji. Przedmiotem wniosku jest m.in. 
ograniczenie zakresu rzeczowego objętego częścią 2. kontraktu Gminy 
Kobylnica i wskazanie alternatywnego sposobu odbioru ścieków z tego terenu. 
Dlatego teŜ dane przedstawione w tej tabeli ulegną zmianie. 
Na ograniczoną część kontraktu wszczęto nową procedurę przetargową. Dnia 
16.06.2009r. nastąpiło otwarcie ofert dla tej ograniczonej części kontraktu. W 
dniu 18.08.2009r podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą. InŜynier 
Kontraktu wydał Polecenie Rozpoczęcia Robót dla Wykonawcy na dzień 
14.09.2009r. 


