b)

Analiza postępu prac:

20.01.2012r.
W dniu 26.1.2012 r. Inżynier Kontraktu wydał świadectwo przejęcia robót.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji: 5,85 km
Łączna liczba studni rewizyjnych poddanych renowacji: 167 szt.
Okres zgłaszania wad: do dnia 31.12.2012 r.
Okres rękojmi na wykonane roboty: do dnia 31.12.2014 r.
26.01.2012r.
1.Wykonano 100 % renowacji kanalizacji – 5,9 km
2.Wykonano 100 % renowacji studni – 170 szt.
3.Trwają prace Komisji Odbioru Końcowego robót.
17.01.2012r.
Zakończone zostały prace związane z renowacją kanalizacji oraz studni rewizyjnych.
Obecnie trwają procedury odbiorowe wykonanych robót.
09.11.2011r.
Wykonano 95 % długości renowacji kanalizacji.
Wykonano 70 % napraw studni.
Do dnia 28.10.2011 r. jest przerwa w renowacji kanalizacji sanitarnej – wkładanie rękawa.
Prace związane z wkładaniem rękawa go kanalizacji sanitarnej rozpoczną się od dnia 02.11.2011 r. i trwać będą
do dnia 15.11.2011 r.
w ulicach: 3. Maja, 11. Listopada i ul. Andersa oraz ul. Żeromskiego a także na odcinku 8 m na dojściu do
przepompowni przy
ul. Kutrowskiego.
Stan zaawansowania prac układania rękawa: 95 % długości kanalizacji objętej renowacją.
Po zakończeniu ww. prac rękaw założony zostanie na 100% długości kanalizacji.
Obecnie wykonano renowację 50 % studni kanalizacyjnych.”
11.10.2011r.
Do dnia 08.10.2011 r. wykonano renowację kanalizacji w ilości zgodniej z poniższą tabelą.

W dniach 10-16.10.2011 r. nie będą prowadzone prace związane z renowacją kanalizacji za wyjątkiem prac w
studniach kanalizacyjnych.
22.09.2011r.
Długość wykonanej renowacji kanalizacji 3762,55 m
Całkowita długość kanalizacji przeznaczonej do renowacji 5859,5 m
Procentowe zaawansowanie robót – renowacja : 64%
Szczegółowe tabelrayczne zestawienie wykonanej renowacji kanalizacji.

Poniżej przedstawiony został harmonogram prac Wykonawcy związanych z renowacją kanalizacji sanitarnej w
mieście Oława

09.08.2011r.
Do dnia dzisiejszego wykonano następujące prace:
- wyczyszczono kanalizację na dł. 5 098 mb – 87 %.
- renowacja – łącznie ułożono rękaw na dł. 276 mb – 4,8 %

w tym na:
- ul. Św. Rocha: ułożono rękaw na dł. 189 mb – 100 % (cała ulica ma dł. 189 mb).
- ul. 1. Maja: ułożono rękaw na dł. 87 mb – 7,6 % (cała ulica ma dł. 1 147 mb).
- wymiana stopni złazowych w studniach: wykonano wymianę stopni w 12 studniach.
- stan kanalizacji przed renowacją:
- zwężenia przewodów – zatory (beton, tłuszcze, duża ilość piasku),
- pęknięte przewody.
2.08.2011r.
Na ul. 3. Maja oraz 1 Maja w dniach od 01.08.2011 do 09.08.2011 prowadzone będą prace związane z renowacja
kanalizacji sanitarnej.
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.
20.07.2011 r.
W dniach od 20-26.07.2011 r. prowadzone będą prace związane z renowacją kanalizacji w ul. Browarnianej, ul.
Browarnianej, ul. Lipowej.
Pozostało do czyszczenia:
- Ul. Lipowa (50%)
- Ul. Wiejska w Rejonie ul. Kilińskiego (ok. 200 m)
- Tereny zielone i Starostwa Powiatowego od ul. Kopernika do ul. 3. Maja.
Wykonano renowację – ułożenie rękawa:
- ul. Rocha (cała) 189 mb.
- ul. 1. Maja (dwa przeloty) 87 mb.
- założono stopnie włazowe w 12 studniach.
05.07.2011r.
Do dnia dzisiejszego wykonano renowację kanalizacji w ul. Rocha i na odcinku od ul. Spacerowej i ul. Gazowej w
ul. 1. Maja. Do dnia 24.07.2011 r. nie będą wykonywane roboty związane z renowacją kanalizacji – przerwa
urlopowa w firmie TECO. Do czasu ustania opadów atmosferycznych, nie będą prowadzone prace związane z
czyszczeniem kanalizacji sanitarnej. Do wyczyszczenia pozostała kanalizacja w następujących ulicach:
- ul. Kutrowskiego (połowa ulicy)
- ul. Lipowa (około 100 m)
- ul. 3. Maja (teren Starostwa Powiatowego i przyległy skwer – zieleniec)
- ul. Żeromskiego (około 100 m w kierunku oczyszczalni).
29.06.2011 r.
Wyczyszczono wszystkie ulice za wyjątkiem:
- ul. Kutrowskiego
- 3. Maja (rejon Starostwa Powiatowego)
- Lipowa
- Żeromskiego.
8.06 2011 r.
Wykonano czyszczenie i kamerowanie kanalizacji w następujących ulicach:
3 Maja od ul. Ks. Janowskiego do ul. Chrobrego,
Św. Rocha
Maj 2011
Wykonano czyszczenie i kamerowanie kanalizacji w następujących ulicach:
Brzeskiej. Browarnianej, Św. Rocha (bez 100 m na odcinku łączącym z ul. 3. Maja), Żołnierza Polskiego,
1. Maja, Rybackiej,Chrobrego, Młyńskiej, 3. Maja (od Ronda przy ZNTK do ks. Janowskiego).

