
 
Kalendarium 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę 

miasta Pruszcz Gdański 
 

Data  Wydarzenie  

06.09.2013 

Potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. 

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta 

Pruszcz Gdański”, nr POIS.01.01.00-00-024/13-00 . Dotację przyznano w 

ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. 

06.11.2013 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański”, nr 

POIS.01.01.00-00-024/13-00” w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

05.03.2014 

 

Wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizacje 

zadania pn.” Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. 

Raciborskiego, budowa sieci wodociągowej w ul. Raciborskiego oraz 

kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej” – ZP/0022/2014 

11.03.2014 

Wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na 

Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu pn. 

”Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta 

Pruszcz Gdański” – ZP/0026/2014 

20.03.2014 

Wszczęcie postepowania na udzielenia zamówienia publicznego na realizację 

zadania pn.”Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej metodą 

bezwykopowa w ul. Raciborskiego” - ZP/0037/2014 

14.04.2014 

Wszczęcie postepowania na udzielenie zamówienia publicznego na Usługi 

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie realizacji 

projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w 

wodę miasta Pruszcz Gdański”- ZP/0040/2014 

15.04.2014r. 

Zawarcie umowy na świadczenie na Przeprowadzenie działań 

informacyjnych i promocyjnych projektu pn. ”Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański” 

Wykonawca umowy: VIS-MEDIA s.c., Grzegorz Kamiński, Iwona 

Kamińska,  Wielka Nieszawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice 

Kwota zawartej umowy: 10 487,81 zł netto 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 31.03.2015r. 

22.04.2014 

Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych zadania pn.” Modernizacja 

kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, budowa sieci 

wodociągowej w ul. Raciborskiego oraz kanalizacji sanitarnej w  

ul. Cichej”  

 

 

Wykonawca umowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno 



 
– Sanitarne i Remontowo Budowlane „SKIBIŃSKI” Mieczysław Skibiński,ul. 

A. Mickiewicza 43 , 83-340 Sierakowice. 

 

Kwota zawartej umowy:636 779,40 zł netto 

 

Umowa swoim zakresem obejmuje: 

 modernizację poprzez budowę kolektora kanalizacji sanitarnej DN 400, 

zaprojektowanego jako kolektor kanalizacji sanitarnej z rur 

kamionkowych o długości 276 mb na odcinku od Ronda Kaszubskiego  

studnia S15  do  studni S16  rondo przy markecie budowlanym NOMI, 

 budowę sieci wodociągowej DN 250 wykonanej z rur PE  o łącznej 

długości 660 mb  wzdłuż ul. Raciborskiego i ul. Domejki w pasie 

technicznym drogi.  

 budowę kanalizacji sanitarnej DN 200 przy ul. Cichej o długości 61 mb.   

 

Terminy wykonania umowy: 

 kanalizacja sanitarna ul. Cicha do dnia 30-06-2014r. 

 modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej ul. Raciborskiego  

do dnia 30-09-2014r. 

 budowa sieci wodociągowej ul. Raciborskiego do dnia 30-09-2014r. 

16.05.2014r. 

Zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: 

Część 1  

pn.„Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, 

budowa sieci wodociągowej w ul. Raciborskiego oraz kanalizacji 

sanitarnej w ul. Cichej” 
Wykonawca:BiuroTechniczno – Inwestycyjne, „MaMar” – Marcin 

Maksymiak, ul. Pilotów 19D/6, 80-460 Gdańsk 

Kwota zawartej umowy:12 195,12zł netto 

 

Terminy wykonania umowy: 30-10-2014 r. 

 

 
 

Część 2pn. 

„Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w 

ul. Raciborskiego” 

Wykonawca: Procorol Paweł Urbański Sp.j., Janikowo,  

ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica 

Kwota zawartej umowy:27 850,00zł netto 

 

Terminy wykonania umowy: 30-08-2014 r. 

 

 



 

 

 

16.05.2014r. 

Aneks do umowy nr ZP/000022/2014r. – dot. zmiany osoby wskazanej w 

umowie jako inspektora nadzoru inwestorskiego. 

19.05.2014 

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.„Modernizacja kolektora 

kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Raciborskiego” 

 

Wykonawca umowy: Teco Sp. z o.o. ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław 

Umowa swoim zakresem obejmuje: 

 modernizację kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1istn do S15proj.  

o długości L=606mb 

 modernizację kanalizacji sanitarnej od odcinku od S16proj. do S21istn.  

o długości L=262mb 

 modernizację studni rewizyjnych DN 1200  szt. 19 

 budowę studni S15proj DN 1200 szt. 1 

 budowę studni S16proj DN 2000 szt. 1 

 

Kwota zawartej umowy: 456 484,00 zł netto 

 

Termin wykonania umowy:31.07.2014r. 

 

29.05.2014r. 

Aneks do umowy nr ZP/000037/2014r. – dot. zmiany osoby wskazanej w 

umowie jako inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

29.05.2014r. Aneks do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 2. –  



 
dot. zmiany osoby wskazanej w umowie jako inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

14.06.2014r. 

Artykuł prasowy:  Gazeta Wyborcza 

 

 

23.06.2014r. 

Wbudowanie tablicy informacyjnej 

 

23.06.2014r. 

Działania informacyjno i promocyjne projektu pn. ”Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański” 

Przeprowadzenie w siedzibie Przedsiębiorstwa spotkania edukacyjnego 

związanego z realizacja Projektu,  połączonego z prezentacją  

i zwiedzaniem obiektów Beneficjenta ( przepompowni ścieków PS1 i Stacji 



 
uzdatniania wody SUW- 1 )  

 link do pobrania prezentacji ( należy skopiować do przeglądarki ):  
http://biser.org.pl/Prezentacja_WiK_(21-06-2014).swf 

 link do pobrania  - broszura informacyjna 
http://1drv.ms/1Cjbtx2 
 

30.07.2014 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-024/13-01 do umowy o dofinansowanie z  dnia 

06.11.2013r. nr POIS.01.01.00-00-024/13 w ramach działania 1.1 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytety I oś 

Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013 

Aneks dotyczy rozszerzenia projektu o zadanie pn.” Modernizacja sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Obrońców Wybrzeża w 

Pruszczu Gdańskim” 

 18.06.2014 – ogłoszenie o zamówieniu. 

 16.07.2014 – podpisanie umowy na realizacje robót budowlanych 

Konsorcjum Firm: 

1) Lider konsorcjum: 

Kruszywo Sp. z o.o. 

ul. Długa 4b 

84-223 Linia 

2) Partner konsorcjum: 

Firma Budowlano-Usługowa 

Ewa Wicka 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 

84-242 Luzino 

 19.10.2014 – odebranie robót budowlanych. Protokół odbioru 

końcowego sieci kanalizacji PCV i sieci wodociągowej. 

15.10.2014 
Konkurs plastyczny „Rzeki to nie ścieki” w ramach promocji projektu  

nr POIS.01.01.00-00-024/13. 

12.12.2014 

Wbudowanie tablicy pamiątkowej przy ul. Raciborskiego 

 

Wbudowanie tablicy pamiątkowej przy ul. Wojska Polskiego 

 

16.12.2014 
KONKURS PLASTYCZNY „ RZEKI TO NIE ŚCIEKI” ROZTRZYGNIĘTY 

http://biser.org.pl/Prezentacja_WiK_(21-06-2014).swf
http://1drv.ms/1Cjbtx2


 
16 grudnia 2014 r . w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

„WiK” Sp. z o.o.  w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 1 odbyło się 

wręczenie nagród dla autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych w 

konkursie plastycznym  „ RZEKI TO NIE ŚCIEKI” . Poza autorami prac 

nagrodzonych i wyróżnionych  wszyscy mali artyści biorący udział w konkursie 

otrzymali upominki. 

24.12.2014 

Artykuł prasowy: Echo Pruszcza Gdańskiego – dodatek do Dziennika 

Bałtyckiego 

 

 

20.10.2015 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-024/13-02 do umowy o dofinansowanie z  dnia 

06.11.2013r. nr POIS.01.01.00-00-024/13 w ramach działania 1.1 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytety I oś 

Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013 

 


