
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 robót budowlanych w części I Kontraktu została ukończona. 
Zakończono montaŜ wyposaŜenia mechanicznego obiektów, jak równieŜ prace 
związane z wykonaniem sieci między-obiektowych: gazowych, dezodoryzacji, 
wodnych i kanalizacyjnych. Wykonawca prowadzi obecnie próby i rozruch 
instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA m.in. przy 
obiektach: trzeciej zamkniętej komory fermentacyjnej, czwartego osadnika 
wtórnego, piaskownika, zespołu kogeneracyjnego.  
 

 
 
Po zakończeniu rozruchu i przejęciu przez Zamawiającego wykonanych robót,  
przeprowadzone zostaną próby eksploatacyjne obiektów.     
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi  ca  96%. 



 
 

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

Trwają prace związane z wykonywaniem projektów wykonawczych. Wykonano 
przeciski pod rzeką Słupią DN 1000 i DN 1200 dla kolektorów tłocznych DN 
600 i 800  oraz DN 1000 dla kolektora tłocznego DN 600 a takŜe przewiert dla 
kabli  światłowodowych. Zakończono roboty konstrukcyjne przy zbiorniku 
pompowni  ścieków i zbiornika retencyjnego (bez budynku krat i wapna) i 
kolektora burzowego DN 1600 (27 mb).Rozpoczęto prace montaŜowe 
wyposaŜenia mechanicznego. Trwają prace przy wykonywaniu kolektora 
grawitacyjnego DN 2000 (wykonano ok. 145 mb). Zakończono prace 
modernizacyjne istniejącego budynku magazynowego dla potrzeb trafostacji - 
trwa montaŜ agregatu prądotwórczego. Wykonawca kontynuuje prace przy 
budowie kolektora tłocznego do oczyszczalni  ścieków. Obecnie wykonywane 
są komory połączeniowe nowego kolektora z istniejącym. Zakończono prace 
przy przewiercie sterowanym i przecisku pod torami kolejowymi - dla kabli 
światłowodowych i kolektora tłocznego. 
 
 
 
 
 



Na zdjęciach: budowa pompowni ścieków (budynek krat) 
 

 
 
 

 
 
Zakończono montaŜ rurociągu tłocznego w rurze osłonowej. Rozpoczęte zostały 
prace przygotowawcze do budowy komory połączeniowej kolektorów A i D 
(wykonano tymczasowe komory i rurociągi obejściowe).  
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 70%. 



 
 

Kontrakt nr 01/III/2006 
„Budowa  sieci  kanalizacji  ściekowej  w Słupsku” 
  
Wykonawca opracował dokumentację powykonawczą do  świadectwa przejęcia 
dla części wykonanych juŜ robót (ul. Cecorska). Roboty na ul. Sułkowskiego:  
prowadzone są prace porządkowe i przygotowanie dokumentacji 
powykonawczych.  Rurociąg oraz prace montaŜowe w pompowni na ul. 
Borchardta zostały zakończone. Wykonawca przygotowuje dokumenty do 
częściowego  świadectwa przejęcia robót. Wykonawca kontynuuje roboty w 
dzielnicy Podgrodzie  I. Obecnie trwają prace w ul. Partyzantów, Kilińskiego, 
Podgórnej, Długosza, Krakusa, Armii Krajowej. Wykonawca uzyskał 
pozwolenie na budowę dla II części zadania pn. stacja wód opadowych wraz z 
wylotem do rzeki Słupi, która objęta jest pozwoleniem Wojewody i rozpoczął 
roboty przy budowie stacji.   
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 75%. 

 
 
 


