
Stopień realizacji poszczególnych kontraktów 
 
 

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 związane z budową przewodu tłocznego i kanału 
grawitacyjnego w ul. 3-Maja w Słupsku. Uzyskano kolejne pozwolenia na 
budowę: Bruskowo Małe, Wierzbięcin. Planowane rozpoczęcie robót na tych 
frontach - lipiec 2009. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę 
kanalizacji tłocznej z m. Bruskowo Wielkie do granic m. Słupska. 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu ca 16%. 
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 2 
"Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk" 
 
Uzyskano w kwietniu kolejne pozwolenia na budowę: Krępa, Płaszewko, 
Kusowo, Głobino na etapy II-1, II-2, II-3, II-4, II-5. Wykonawca obecnie 
prowadzi roboty w tych miejscowościach.  Zaistniałe okoliczności związane ze 
zmianami w Kontrakcie 03/I/część 3, w wyniku, których ścieki z miejscowości 
Rogawica, Grąsino, Jezierzyce SHR, Jezierzyce Osiedle i Bukówki będą 
układem tłocznym, transportowane do przewodu tłocznego z miejscowości 
Swochowo do Siemianic znajdującego się w zakresie rzeczowym Kontraktu 
03/I/część 2. W związku z powyŜszym dnia 30.06.2009r. został podpisany 
ANEKS NR 2 do Aktu Umowy z dnia 16 stycznia 2008 roku dotyczącego 
Kontraktu nr: 03/I/część 2. Zmianie ulega średnica przewodu tłocznego z 
miejscowości Swochowo-Siemianice z min.110 na min. 125mm, która 
uwzględniać będzie dodatkowo napływ ścieków z miejscowości Jezierzyce 
Osiedle i SHR, Bukówka, Grąsino i Rogawicy. Ponadto zostanie 
przeprojektowana i wykonana przepompownia ścieków w m. Siemianice-



Niewiarowo, która uwzględniać będzie dodatkowo napływ ścieków z 
miejscowości Jezierzyce Osiedle i SHR, Bukówka, Grąsino i Rogawica    
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu ca 25%. 
 
 

 
Roboty montaŜowe przy budowie kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Płaszewko 
 

 
Zagęszczaniem gruntu w wykopach po robotach montaŜowych  

kanalizacji sanitarnej w Kusowie 

  
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 3 



„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk”  
 
Dnia 30.06.2009r. został podpisany ANEKS NR 1do Aktu Umowy z dnia 16 
stycznia 2008 roku dotyczącego Kontraktu nr: 03/I/część 3.  Zgodnie z w/w 
Aneksem Wykonawca wykona sieć, która będzie przetłaczać ścieki z 
miejscowości Jezierzyce SHR do Jezierzyce Osiedle, a następnie do Bukówki. Z 
miejscowości Bukówka ścieki układem tłocznym, transportowane będą do 
przewodu tłocznego z miejscowości Swochowo do Siemianic.  Mając powyŜsze 
na uwadze, przedmiotem aneksu jest równieŜ wydłuŜenie terminu zakończenia 
kontraktu o 4 m-ce. 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu ca 4,0%. 
 
Część 4  
Obecnie jest uzgadniana dokumentacja przetargowa na budowę części 4 
kontraktu Gminy Słupsk.  
 
Kontrakt Nr 03/II 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica  
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 
 
"Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Kobylnica"  
Wykonawca zgodnie z planem rozpoczął prace w m. Kończewo, Kończewo-
Sierakowo, Kruszyna, Kruszyna-Kwakowo. Wykonawca w okresie 
sprawozdawczym prowadził roboty równieŜ na frontach: m. Zajączkowo, 
Zajączkowo-Kwakowo, Lubuń, Lubuń-Kwakowo, Sierakowo Słupskie, m. 
śelkówko, Komiłowo i śelki 
Stopień zaawansowania kontraktu ca 54%. 
 

 
 



 
Prace w Kruszynie 



 
Prace w Kwakowie 

 
 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 
Z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanego budŜetu część 2 kontraktu 
Gminy Kobylnica została uniewaŜniona dnia 09.08.2007r. Beneficjent złoŜył 
wniosek modyfikujący Decyzję Komisji, którego przedmiotem jest m.in. 
ograniczenie zakresu rzeczowego objętego częścią 2 kontraktu Gminy 
Kobylnica i wskazanie alternatywnego odbioru ścieków z tego terenu. Na 
ograniczoną cześć kontraktu wszczęto nową procedurę przetargową. Dnia 
16.06.2009r. nastąpiło otwarcie ofert dla tej ograniczonej części kontraktu. 
Obecnie trwa badanie i ocena złoŜonych ofert. Planuje się podpisanie umowy z 
wyłonionym wykonawcą w sierpniu br. 


