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BALTIC-PIPE: UMOWY Z WYKONAWCAMI
PODPISANE, ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRACE
BUDOWLANE
Spółka posiada komplet decyzji administracyjnych i pozwoleń dla tego projektu. W listopadzie b.r.
zakończył się skomplikowany trwający kilka miesięcy etap wyboru, negocjacji i kontraktowania 40
kluczowych podmiotów, które w ramach realizacji projektu Baltic Pipe świadczą usługi z zakresu robót
budowlanych, nadzoru, certyﬁkacji, dostaw sprzętu i materiałów. Obecnie rozpoczynają się pierwsze
prace budowlane w terenie.
„Zakończyliśmy kolejny ważny etap w projekcie Baltic Pipe związany z wyborem wszystkich
wykonawców robót budowlanych. Mamy komplet decyzji, mamy zakontraktowanych wszystkich
wykonawców robót, nadzoru, certyﬁkacji, głównych dostaw i wszystkich innych branż. Przed nami
wyłącznie etap realizacji budowy. Obserwując dotychczasowe zaawansowanie prac, pomimo trwania
pandemii, możemy powiedzieć, że harmonogram projektu nie jest zagrożony. Gaz z Norwegii popłynie
Baltic Pipe do Polski w październiku 2022 roku” - powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.
W części morskiej projektu, która obejmuje budowę gazociągu podmorskiego oraz budowę wyjść tego
gazociągu na wybrzeża Polski i Danii obecnie trwa organizacja placów budów. Przygotowywane są
zaplecza budowlane, wygradzany i znakowany jest teren inwestycji, sprowadzany jest pierwszy
sprzęt. Jeśli chodzi o dostawy inwestorskie dla części morskiej, to wyprodukowane zostało już ponad
85% wszystkich rur potrzebnych do ułożenia gazociągu na dnie Bałtyku. Spółka planuje, że budowa
tuneli podziemnych dla gazociągu na wybrzeżach Polski i Danii rozpocznie się na wiosnę 2021 roku., a
układanie gazociągu podmorskiego ruszy latem.
W części lądowej projektu Baltic Pipe GAZ -SYSTEM podpisał wszystkie umowy z wykonawcami tłoczni
i gazociągów. Obecnie część z wybranych ﬁrm prowadzi pierwsze prace w terenie, trwa wyznaczanie
geodezyjne tras i granic pasów montażowych. W listopadzie ruszyły pierwsze dostawy rur DN 1000, z
których będą montowane gazociągi lądowe. Równolegle spółka otrzymała potwierdzenie, że
zamówione do tłoczni Baltic Pipe sprężarki zostały już zmontowane i obecne przeprowadzane są
fabryczne testy jakości i bezpieczeństwa urządzeń. Pierwsze sprężarki zostaną wysłane do Polski w
grudniu tego roku. (Gaz-System)

