
 

  

 
 
REALIZACJA KONTRAKTU 08 
 
„Modernizacja poprzez  budow ę i przebudow ę istniej ącej  sieci wodoci ągowej, hydroforni,  
budowa spinek wodoci ągowych,  modernizacja poprzez budow ę przebudow ę istniej ącej sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Mias ta Bełchatowa” 
 
Wykonawca: 
 

Konsorcjum firm: 
 

„REBUD” Spółka jawna, ul. CzyŜewskiego 50, 97-400 Bełchatów /Lider Konsorcjum/ 
 

P.P.H.U. „AKWA” ul. I. Paderewskiego 21,41-810 Zabrze /Partner Konsorcjum/. 
 
Wykonano budow ę i przebudow ę istniej ącej sieci wodoci ągowej, hydroforni, budow ę  
i przebudow ę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 
 
1. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Dolnośląskiego – etap I; 
2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Dolnośląskiego  – etap II; 
3. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Dolnośląskie – etap III; 
4. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bawełnianej; 
5. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie placu Wolności i w ulicy CzyŜewskiego; 
6. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplinieckiej na odcinku od ul. 9-ego Maja w stronę   
    szpitala; 
7. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplinieckiej na odcinku od ulicy Grabowej w  
    kierunku WKTS 
8. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieczorkiewicza i na terenie osiedla 1000-lecia; 
9. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-ego Maja; 
10. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej; 
11. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemysłowej; 
12. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasaŜu równoległym do ulicy Helwiga, prowadzącym  
      od ulicy Kościuszki w stronę Osiedla Budowlanych 
13. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Helwiga; 
14. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego; 
15. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei; 
16. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Konopnickiej; 
17. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Okrzei; 
18. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej; 
19. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej na odcinku od Ronda do ulicy 1-ego    
      Maja; 
20. Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mielczarskiego w  
      Bełchatowie; 
21. Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mielczarskiego w stronę Osiedla  
      Budowlanych w Bełchatowie; 
22. Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie  
      Osiedla Budowlanych w Bełchatowie; 
23. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza; 
24. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla śołnierzy POW; 
25. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Dolnośląskiego od ulicy Wojska  
      Polskiego do połączenia z istniejącym wodociągiem w rejonie bl. Nr 225 w Bełchatowie; 
26. Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Włókniarzy w Bełchatowie; 
27. Budowa, przebudowa i renowacja istniejącej sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego  
      w Bełchatowie; 



 

  

 

 
28. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Przemysłowej w Bełchatowie; 
29. Budowa i przebudowa wodociągu w rejonie ulicy Wandy Malczewskiej w Bełchatowie; 
30. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Okrzei w Bełchatowie; 
31. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Pabianickiej w Bełchatowie na odcinku od posesji nr 60 do  
      ulicy Bawełnianej; 
32. Budowa i przebudowa odcinków wodociągu w ulicy Grota Roweckiego w Bełchatowie; 
33. Budowa i przebudowa wodociągów w ulicach: Północnej, Targowej, Zielonej w Bełchatowie; 
34. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Wschodniej w Bełchatowie; 
35. Przebudowa hydroforni osiedlowych Binków, Dolnośląskie I i Dolnośląskie II; 
36. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Czaplinieckiej; 
37. Budowa i przebudowa sieci wodociągowych po wschodniej stronie ul. Piłsudskiego – na odcinku od  
      ul. Rolnej do ul. Polnej; 
38. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy T. Kościuszki; 
39. Budowa i przebudowa odcinków wodociągu w ulicy Kwiatowej i Wieczorkiewicza; 
40. Budowa i przebudowa odcinków wodociągu na Osiedlu Okrzei; 
41. Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Dębowej. 

 
 
Zakres rzeczowy wykonanych robót: 
 
Kanalizacja sanitarna: 
    1. Sieć – 12640,39 mb; 
    2. Wyprowadzenia – 286,37 mb /34 szt./ 
 
Kanalizacja deszczowa: 
    1. Sieć – 170,24 mb; 
    2. Wyprowadzenia – 7,92 mb /3 szt./ 
 
Wodociąg: 
    1. Sieć – 5057,96 mb; 
    2. Wyprowadzenia – 1212,12 mb /131 szt./ 
 
Prace zostały zako ńczone i odebrane w dniu: 20.09.2012r.  
 
Wartość kontraktu /netto/ 15.654.444,53 zł. 
 
 


