
Stopień realizacji poszczególnych kontraktów 
 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach 
 
 

Kontrakt Nr 03/I - 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 1 – „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w Gminie 
Słupsk” 
 
 
Wykonawca zakończył roboty na kontrakcie.  Obecnie trwa okres usuwania wad 
i usterek zgłaszanych  w trakcie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego.  
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%. 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Słupsk” 
 
 
Wykonawca zakończył roboty na kontrakcie.  Obecnie trwa okres usuwania wad 
i usterek zgłaszanych  w trakcie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%. 
 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Słupsk” 
 
 
Wykonawca nie zakończył robót dnia 09.09.2010r. zgodnie z podpisanymi 
Zmianami do kontraktu z dnia 14.06.2010r. z uwagi na brak pozwolenia na 
budowę na tereny zamknięte zlokalizowane na działkach nr: 90 obr. Grąsino 
(PKP), 85/3 85/5 obr. Jezierzyce (PKP), 36/1 i 37/1 obr. Redzikowo (MON). 
Wykonawca uzyskał decyzję lokalizacyjna na budowę kanalizacji, 
przepompowni na tereny MON w Redzikowie. Następnie wystąpił z wnioskami 



o pozwolenie na budowę kanalizacji na terenach zamkniętych (MON w 
Redzikowie i przejęcia pod torami PKP w Grąsinie i Jezierzycach) oraz kabla 
energetycznego do pompowni w PR1 w Redzikowie. W związku z 
wystąpieniem nowych okoliczności roszczeniowych z uwagi na zaproponowany 
odległy termin realizacji w/w robót zawarty w decyzji GDDKiA i porozumieniu 
z firmą STRABAG (Wykonawcą Obwodnicy m. Słupska) Inżynier i 
Wykonawca w dalszym ciągu sprawdza ich zasadność.  
Związku z powyższym do czasu uzyskania stosownych pozwoleń i 
wybudowania kanalizacji na terenach zamkniętych, ścieki ze Stefy 
Redzikowo/Wieszyno, Redzikowo oraz m. Wieszyno, Redzikowo, Rogawica, 
Grąsino, Jezierzyce SHR nie mogą być obecnie odprowadzane do Oczyszczalni 
Ścieków w Słupsku.  
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 93%. 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 4 zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Słupsk” 
 
 
Wykonawca wystąpił z kontynuacją roszczeń w związku z brakiem możliwości 
wykonania zadania kontraktowego w m. Wiklino, których zasadność została 
uznana przez IK i Zamawiającego. Zaproponowana przez Zamawiającego trasa 
zamienna w m. Wiklino w piśmie JRP/WK/1660/2010 z dnia 08.11.2010r 
została odrzucona z uwagi na brak zgody właściciela  terenu - pismo nr 
GG.7091-1/20010 z dnia 06.12.2010 Wójta Gminy Słupsk. Dnia 29.12.2010. 
odbyły negocjację, na których omówiono trasę zamienną przekazaną przez 
Wykonawcę w piśmie nr FS4E/30/10/2010 z dnia 29.10.2010r. oraz jej wycenę i 
harmonogram czasowy przekazany w piśmie nr FS4E/19/12/2010 z dnia 
27.12.2010. Ustalono, że Wykonawca ustosunkuje się pisemnie do 
przeprowadzonych negocjacji cenowych i czasowych oraz przedstawi opinię w 
sprawie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla trasy zamiennej. Po 
otrzymaniu niezbędnych informacji zostaną podjęte dalsze działania celem 
uzgodnień terminowych i kosztowych. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 7,0%. 
 



 
Prace we Wrześciu 

 
 
 
 
 
Kontrakt nr 03/I/cz ęść 4 zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Słupsk” 
 
 
Wykonawca  przekazał kontynuację roszczenia terminowego w związku z 
brakiem możliwości wykonania zadania kontraktowego z uwagi na brak zgody 
właściciela dz. nr 170/10 w Warblewie na prace budowlane do 30.12.2010r. 
Roszczenia zostały uznane za zasadne przez IK. W związku z powyższym 
odbyły się negocjacje terminowe, na których określono czas na ukończenie tzn. 
30.12.2010 r. + 14 dni. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 28%. 
 
 
 
 



 

Kontrakt Nr 03/II 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach 
 
 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Kobylnica” 
 
 
Wykonawca zakończył roboty na kontrakcie. Inżynier Kontraktu w dniu 
15.12.2010r. wystawił Świadectwo Wykonania. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%. 
 
 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 2/2009 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Kobylnica”  
 
 
Wykonawca prowadzi roboty budowlane na kanalizacji grawitacyjnej w  
m. Lulemino i Kuleszewo oraz przy kanalizacji tranzytowej Sycewice-Słupsk - 
etap miasto Słupsk (odcinek kanalizacji grawitacyjnej - włączenie do miasta). 
Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości 
Sycewice - Wykonawca zamierzał przystąpić do robót w miesiącu grudniu. Z 
uwagi na utrudnienia spowodowane dużymi opadami śniegu oraz długotrwałym 
występowaniem temperatur poniżej -5 st. C., rozpoczęcie prac na w/w froncie 
robót przeniesiono na m-c styczeń 2011r.. Wykonawca przygotował i złożył do 
pozwolenia kolejne projekty budowlane obejmujące odcinek tranzytowy 
Sycewice-Słupsk, tj. PB Bolesławice-Słupsk oraz PB Sycewice PGR-Reblino-
Reblinko-Bolesławice. Z uwagi na niskie temperatury (-6÷-14 st. C) 
występujące w okresie drugiej połowy listopada, z dniem 02.12.2010r. 
Kierownik budowy wstrzymał roboty budowlane na otwartych frontach robót w 
m. Kuleszewo-Lulemino. Wstrzymanie robót potwierdzone zostało przez 
inspektora robót i odnotowane w dzienniku budowy. W związku z powyższym 
Wykonawca złożył powiadomienie o roszczeniu w związku z wystąpieniem 
okoliczności skutkujących o przedłużeniu czasu na ukończenie zgodnie z 
zapisami Umowy. 
 
Stopień zaawansowania kontraktu - 30%. 
 



 
Prace w Kuleszewie 


