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Kontrakty podpisane – roboty w toku!
Informacja prasowa, 27.03.2008
Spó³ka Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji - prowadz¹ca Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójnoœci - podpisa³a kolejne umowy, w tym umowy na roboty
budowlane tj. budowê oczyszczalni œcieków
oraz sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
w gminie Szklarska Porêba oraz na us³ugi
w zakresie pomocy technicznej dla Projektu
i dokumentacji technicznej dla zadañ II etapu
budowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych na terenie gmin uczestnicz¹cych w Projekcie.

Podpisanie umowy Kontrakt IX - Szklarska Porêba

W ostatnich miesi¹cach w ramach Projektu
„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” zawarto dwie umowy na roboty
budowlane oraz podpisano dwie umowy na
us³ugi. W dniu 14 grudnia 2007 roku z Liderem Konsorcjum - Przedsiêbiorstwem Maciej
i Wies³aw Gramowscy ATA-Technik Sp. jawna z Budzynia na Kontrakt nr X pn. „Budowa
oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Porêba”. Miesi¹c póŸniej –
30 stycznia 2008 roku – sfinalizowano rozstrzygniêcie przetargu i podpisano umowê na
prace w ramach Kontraktu nr IX Projektu pn.
„Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Porêba”.
Najlepsz¹ ofertê przedstawi³o Konsorcjum
z liderem Hydrobudowa 9 S.A. z Poznania.
W trakcie postêpowania przetargowego
jest ostatni Kontrakt nr VI „Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” pn.: „Bu-

dowa sieci wodoci¹gowej wraz z ujêciem
wody i stacj¹ wodoci¹gow¹ oraz budowa
i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i ogólnosp³awnej w gminie Kowary”.
Kolejne dwa przetargi – sfinalizowane
w ubieg³ym miesi¹cu – dotycz¹ zadañ us³ugowych. W dniu 6 lutego 2008 roku zawarto umowê na us³ugi w ramach Kontraktu
nr V „Dokumentacjê techniczn¹ dla II etapu
budowy i modernizacji”, który wykona Konsorcjum z liderem Scott Wilson Ltd., Wielka
Brytania Oddzia³ w Warszawie. Na podstawie tej dokumentacji Spó³ka Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji bêdzie wnioskowa³a do Funduszu Spójnoœci o dofinansowanie II etapu Projektu, przewidzianego na
lata 2007 – 2013! Druga umowa zosta³a
podpisana 25 lutego 2008 roku na Kontrakt
nr III pod nazw¹ „Pomoc techniczna w trakcie realizacji Projektu”. Wykonawc¹ zadania zosta³a francuska firma SAFEGE.
Na placach budowy zagoœci³a wiosna. Bez
zak³óceñ postêpuj¹ roboty przy budowie sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w gminie
Mys³akowice oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami w gminie Podgórzyn.
Na 31 marca w Mi³kowie zaplanowano
dla gospodarzy gmin, przedstawicieli instytucji wspó³pracuj¹cych i mieszkañców seminarium pt. „Efekty zobowi¹zuj¹”, podczas
którego bêdzie siê mo¿na zapoznaæ ze stanem prowadzonych robót oraz procedurami
uzyskiwania warunków technicznych przy³¹czenia do realizowanych w ramach Projektu
sieci kanalizacyjnych i wodoci¹gowych.
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