
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 robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. 
Wykonawca przystąpił do próbnej eksploatacji instalacji technologicznych, 
elektrycznych i AKPiA przy obiektach zrealizowanych w ramach kontraktu tj.: 
trzeciej zamkniętej komory fermentacyjnej, czwartego osadnika wtórnego, 
piaskownika, zespołu kogeneracyjnego oraz przebudowie istniejących 
zagęszczaczy.  
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca  99%. 
 

 
Nowy osadnik wtórny 

 



 
Nowy piaskownik 

 

 
 
Kontrakt nr 01/II/2006 
„Budowa głównego kolektora ściekowego” 
 
Realizacja części II Kontraktu przebiega z opóźnieniem, które wynika z winy 
Wykonawcy i dotyczy zarówno projektowania jak i realizacji robót na 
odcinkach, dla których zostały juŜ uzyskane pozwolenia na budowę i 
przekazane zostały place budowy. Wykonano przeciski pod rzeką Słupią DN 
1000 i DN 1200 dla kolektorów tłocznych DN 600 i 800 oraz przewiert dla kabli 
światłowodowych. Wykonano przecisk pod torami DN 1000 dla kolektora 
tłocznego DN 600 i przewiert dla kabli światłowodowych. Zakończono roboty 
konstrukcyjne przy zbiorniku pompowni ścieków i zbiornika retencyjnego oraz 
kolektora burzowego DN 1600 (27 mb). Trwają prace budowlane przy budynku 
krat i wapna - obecnie wykonywane jest pokrycie dachu. Zakończono prace 
modernizacyjne istniejącego budynku magazynowego dla potrzeb trafostacji. 
Wykonywane są prace związane z wyposaŜeniem pompowni ścieków 
(zamontowano m.in.: kraty, zastawki, krawędź przelewową, podstawy pod 
pompy) i budynku trafostacji (zamontowano m.in. rozdzielnię SN oraz agregat 
prądotwórczy). Na ukończeniu są prace przy wykonywaniu kolektora 
grawitacyjnego DN 2000 - do wykonania pozostał odcinek na trasie kolizyjnej z 
tymczasowym rurociągiem obejściowym. Ponadto na ukończeniu są prace przy 
budowie kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków. Obecnie wykonywane 



jest wyposaŜenie technologiczne komór połączeniowych nowego kolektora z 
istniejącym. Wykonano komory do rurociągów obejściowych oraz komorę 
połączeniową kolektorów A i D (bez stropów). Rozpoczęto układanie sieci 
elektroenergetycznych. 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 68%.  
 

 
Komora połączeniowa kolektorów A i D 

 

 

Kontrakt nr 01/III/2006 
„Budowa  sieci  kanalizacji  ściekowej  w Słupsku” 
  
Realizacja części III Kontraktu przebiega z opóźnieniem. Wykonawca deklaruje 
zakończenie robót w ramach kontraktu na sierpień 2009r. Wykonawca 
opracował dokumentację powykonawczą do świadectwa przejęcia dla części 
wykonanych juŜ robót ul. Borchardta oraz przygotowuje dokumenty do 
częściowego świadectwa przejęcia robót na ul. Sułkowskiego. Ponadto 
kontynuuje roboty w dzielnicy Podgrodzie I. Wykonawca prowadził równieŜ 
prace na ul. Partyzantów, Kaszubskiej, Kilińskiego, Podgórnej, Długosza, 
Szarych Szeregów, Krakusa przy Podczyszczalni i wylocie do rzeki Słupi. W 
większości ulic prace są juŜ na ukończeniu i spodziewane jest Ŝe w lipcu prace 
sieciowe zostaną zakończone i Wykonawca będzie juŜ wykonywał tylko 
ostatnie podłączenia budynków, odtworzenia terenów na posesjach. 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 86%. 



 

 
Budowa kanalizacji w ul. Kaszubskiej 

 
 


