
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. Inżynier wystawił 
Świadectwo Przejęcia dla robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. 
Zamawiający prowadził próbną eksploatację. Wykonawca usuwa zgłoszone 
wady i usterki oraz prowadzi optymalizacje procesów technologicznych. W 
związku z niewłaściwym wykonywaniem kontraktowych obowiązków 
Wykonawcy polegających na usuwaniu zgłaszanych Wad i Usterek 
Zamawiający zgłosił Inżynierowi Kontraktu powiadomienie o roszczeniu na 
przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad. Zamawiający usunął część 
zidentyfikowanych usterek na koszt Wykonawcy. W miesiącu sierpniu 2010 
roku Wykonawca przeprowadził prace w trzeciej nowej zamkniętej komorze 
fermentacyjnej, które mają wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości pracy 
komory. Zamawiający po napełnieniu komory osadem prowadzi testy, które 
mają potwierdzić osiągnięcie zakładanych efektów. Na chwilę obecną wszystkie 
instalacje pracują właściwie a osiągane parametry potwierdzają prawidłowość 
usunięcia wad. Wykonawca wystąpił do Inżyniera Kontraktu z wnioskiem o 
wydanie Świadectwa Wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi 
usunięcie wad. Trwa ocena i weryfikacja złożonego wniosku i dokumentów. 
Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Wykonania do czasu naprawienia 
zgłoszonych uchybień. Do czasu wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich 
zobowiązań kontraktowych Zamawiający wstrzyma ostatnią płatność. 

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%. 
 

 
 
 



 
Komory fermentacyjne w słupskiej oczyszczalni ścieków 

 
 
 
 
Kontrakt nr 01/II/2006 
„Budowa głównego kolektora ściekowego” 
 
Realizacja części II Kontraktu przebiegała niezgodnie z harmonogramem. 
Opóźnienia wynikały z winy Wykonawcy i dotyczyły zarówno projektowania, 
jak i realizacji robót na poszczególnych odcinkach. Obecniej zakończone są 
wszystkie prace montażowe oraz związane z odtworzeniem terenu. Trwa okres 
usuwania wad i usterek zgłaszanych  w trakcie rozruchu.  
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%. 
 
 
 
 
 
 



Kontrakt nr 01/III/2006 
„Budowa  sieci  kanalizacji  ściekowej  w Słupsku” 
  
Realizacja części III Kontraktu przebiegała z opóźnieniem. Termin zakończenia 
kontraktu nie został dotrzymany. Rzeczywiste zakończenie robót w ramach 
kontraktu nastąpiło dnia 16.09.2009r. Zakończył się okres usuwania wad i 
usterek. Inżynier Kontraktu w dniu 10.11.2010 wydał świadectwo wykonania. 
Wykonawca przekaże ostateczne rozliczenie zakresu rzeczowego i finansowego 
kontraktu. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu -   100%. 
 
 


