KontraktyUmowa o dofinansowanie nr: POIS.01.01.00-00-056/13-00 wraz z aneksem
nr POIS.01.01.00-00-056/13-01 z dnia 24.09.2014
1. Umowa na roboty budowlane nr: 2/06/2014
z dnia 18.06.2014
- Wykonawca:


HYDROBUDOWA GDAŃSK S. A. Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk

2. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr 1/06/2014
z dnia 03.06.2014
- Inspektor Nadzoru:


SAFEGE S.A.S Parc de l’lle 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja
SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

. Nadzór nad kontraktem na roboty.

1. Krótki opis.
Przedmiot zamówienia
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie z przepustowości Q śrd. =
4.500 m 3 /d i 29 250 RLM do przepustowości Q śrd. = 5.500 m 3 /d i 51 000 RLM
(w okresie letnim), co pozwoli na wyeliminowanie okresowych przekroczeń jakości
ścieków oczyszczonych (odprowadzanych poprzez rzekę Wisłę Królewiecką do Zalewu
Wiślanego) w wyniku sezonowego wzrostu ilości ścieków.
Zasadnicze elementy Robót obejmują:
1. Modernizację części mechanicznej oczyszczalni, w szczególności:
-

Wymianę kraty ręcznej na mechaniczną,

-

Wymianę systemu odbioru skratek,

-

Modernizację wiaty oraz konstrukcji betonowych w obrębie części mechanicznej,

-

Likwidacja istniejącego punktu zlewnego i zastąpienie kontenerowym punktem
zlewnym,

-

Modernizację i przebudowę piaskownika.

2. Modernizację i rozbudowę układu odwadniania osadów, w szczególności:
-

Rozbudowę budynku poprzez dobudowę wiaty,

-

Wymianę prasy wraz z urządzeniami współpracującymi,

-

Modyfikację systemu podawania wapna,

-

Modernizację budynku odwadniania osadu.

3. Modernizację składowiska odwodnionego osadu, w szczególności:
-

Wyprofilowanie podłoża,

-

Budowę zadaszenia lekkiego nad częścią składowiska.

4. Modernizację i rozbudowę budynku technicznego w szczególności:
-

Rozbudowę pomieszczenia hali dmuchaw,

-

Wymianę dmuchaw (4 szt.) w obudowie dźwiękoszczelnej,

-

Wymianę wentylacji, zasilania energetycznego i AKPiA w hali dmuchaw,

-

Modernizację pomieszczeń, w tym modernizacja dyspozytorni,

-

Przebudowę stacji transformatorowej w celu podłączenia agregatu prądotwórczego
100 kVA,

-

Termomodernizację

budynku

technicznego,

wymiana

w

części

pokrycia

dachowego oraz modernizacja elewacji.
5. Rozbudowę części technologicznej oczyszczalni wg projektu Zamawiającego.
6. Modernizację pompowni głównej.
7. Przebudowę i modernizację dróg, chodników, zieleni (trawników).
8. Wymianę ogrodzenia i montaż bram.
9. Budowę stanowiska zrzutu ścieków dla autobusów.
10. Modernizację ujęcia wody technologicznej.
11. Przebudowę fragmentu sieci wodociągowej, budowę fragmentów sieci sanitarnej.
12. Wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne.
13. Budowę masztu radiowego z wyposażeniem.
14. Rozbudowę i modernizację sieci energetycznych i AKPIA.
15. Budowę systemu telewizji przemysłowej. Projekt „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Stegnie”
16. Dostawy sprzętu i urządzeń.

2. Kluczowe daty realizacji.
Data podpisania Kontraktu na roboty:

18.06.2014r.

Data rozpoczęcia robót wyznaczona przez Inspektora
(przekazanie terenu budowy):

26.06.2014r.

Data zakończenia robót:

30.09.2015r.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia.

Data podpisania Umowy na Inspektora:

03.06.2014r.

Data rozpoczęcia Nadzoru przez Inspektora:

03.06.2014r.

Data zakończenia Umowy na Inspektora:

31.10.2015r.

3. Podwykonawstwo Wykonawcy .
-

GROSS Usługi Geodezyjne (pl. Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański)

-

Wodjar Jarosław Brylowski (ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino)

-

EG-Automatyka Sp. z o.o. (80-612 Gdańsk, ul. Wosia Budzysza 7)

-

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "Dak-Bud" Ltd Sp. z o.o. (ul. Kościuszki 108,
83-200 Starogard Gd.)

-

Biogradex Holding Sp. z o.o. (ul. Robotnicza 55/10, 82-300 Elbląg)

4. Zasoby ludzkie Wykonawcy.
- Kierownik Budowy: Piotr Maćko
- Kierownik Robót konstrukcyjnych: Zbigniew Szafruga
- Kierownik robót branży drogowej: Stanisław Jagalski
- Kierownik Robót elektrycznych: Michał Mieczkowski
- Kierownik Robót sanitarnych: Michał Daczkowski
- Technolog: Witold Woroszyłło
-

Pracownicy ogólnobudowlani: 20 os.

