
 

 

Kalendarium 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę 

miasta Pruszcz Gdański – etap II 

 

Data Wydarzenie przed podpisaniem umowy dofinansowania 

08.01.2015 

Wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na :  

„Zaprojektowanie  i modernizację poprzez budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu 

Gdańskim” - ZP/00173/2014 

26.02.2015 

Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego na : 

„Zaprojektowanie  i modernizację poprzez budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu 

Gdańskim”  

Umowę podpisano z Konsorcjum firm:  

1. Kruszywo Sp. z o.o. , ul. Długa 4B,  84-223 Linia  - lider 

konsorcjum 

2. Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B,  84-223 Linia – partner 

konsorcjum 

Kwota zawartej umowy:  1 640 389,50 PLN (brutto) 

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy: 

1. W ramach  zadania „zaprojektuj” –opracowanie dokumentacji budowlanej , 

projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie  decyzji pozwolenia na  

budowę dla następującego zakresu inwestycji: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około L=874 m   

b) sieci wodociągowej o łącznej długości około L= 803 m w tym: 

W ramach zadania „wybuduj” –wykonanie robót budowlano-montażowych  

na podstawie  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i 

decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zakresu inwestycji: 

Etap I 

a) modernizacja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Kanalizacji sanitarnej 

w  ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców 

Pokoju o długości  około L = 480 m w tym: 

– DN 200 około L = 30 m, 

– DN 600 około L = 450 m,  

b) modernizacja poprzez budowę sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego 

na odcinku od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców Pokoju o długości około L= 

399 m w tym: 

– DN 160 około L= 379 m 

– DN 110 około L= 15 m 

– DN 90 około L = 2,5 m 

– DN 63 około L= 2,5 m 

Etap II 

a) modernizacja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Kanalizacji w  ul. 

Wojska Polskiego na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców 

Wybrzeża o długości  około L = 395  m w tym: 

– DN 200 około L = 33 m, 

– DN 600 około L = 362 m,  

b) modernizacja poprzez budowę sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego 

na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża o długości 

około L= 405 m w tym: 

– DN 160 około L= 366 m 

– DN 110 około L= 8,5 m 

– DN 90 około L = 16,5 m 

– DN 63 około L= 14 m. 

Termin zakończenia przedmiotu umowy  



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych obowiązków 

umownych w następujących terminach: 

   do dnia 16-03-2015r. - wykonanie i przedłożenie zamawiającemu do  

oceny wstępnej koncepcji projektowej, 

  do dnia 29-05-2015r.– przedłożenie zamawiającemu do odbioru 

kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocną decyzją o 

pozwoleniu na budowę,  

 wykonanie robót budowlanych, uzyskanie protokołu końcowego i 

uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu dla : 

a) etapu I robót budowlanych do dnia 31-07-2015r., 

b) etapu II robót budowlanych do dnia 31-08-2015r. 

14-03-2015 
Podpisanie aneksu do umowy nr ZP/00173/2014 z dnia 26.02.2015 w zakresie 

zmiany personelu realizującego przedmiot umowy 

10-04-2015 

Wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi 

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie realizacji 

zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja poprzez budowę sieci 

Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska polskiego w 

Pruszczu Gdańskim.” 

11-05-2015 

Podpisanie umowy na : Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.” 

Modernizacja poprzez budowę sieci Kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w ul. Wojska polskiego w Pruszczu Gdańskim.”  - umowa nr 

ZP/000048/2015 

Kwota umowy: 20 000,00 PLN (brutto) 

Umowę podpisano z: 

MAJ PROJEKT Artur Jażdżewski 

ul. Kartuska 255 

80-125 Gdańsk 

 

10.06.2015 

Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej nr 30/2015 w sprawie przyznania 

dofinansowania w ramach POIiŚ oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – 

ściekowa, działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

powyżej 15 tys. RLM 

Data Wydarzenie po podpisaniu umowy dofinansowania 

10.07.2015 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański 

Etap II” nr POIS.01.01-00-00-003/15   w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

13-07-2015 

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 – Etap II” –  ZP/00079/2015 

28-07-2015 

Podpisanie umowy na:  Przeprowadzenie działań informacyjnych i 

promocyjnych projektu pn. ”Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i 

zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – Etap II” – umowa nr 

ZP/00079/2015 

Kwota umowy: 7503,00 PLN (brutto) 

Umowę podpisano z: 

KMK GROUP 

42-160 Krzepice 

ul. Kuków 123 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

06-08-2015 

Wbudowanie tablicy informacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-08-2015 

Artykuł prasowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25-09-2015 

 

Artykuł prasowy: 

 

 
 

29-10-2015 

Wbudowanie  tablicy pamiątkowej 

 

 
 

30-10-2015 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-003/15-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 

10.07.2015r. nr POIS.01.01.00-00-003/15-00 Projektu” Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pryszcz Gdański – etap II” 

nr POIS.01.01.00-00-003/15 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu I oś Gospodarka 

wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2007-

2013 



 

 

12-04-2016 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-003/15-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 

10.07.2015r. nr POIS.01.01.00-00-003/15-00 Projektu” Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pryszcz Gdański – etap II” 

nr POIS.01.01.00-00-003/15 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu I oś Gospodarka 

wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013 

 


