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Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/013 pn.: „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I”, wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
przyczynia siê do zmniejszenia ró¿nic spo³ecznych i gospodarczych
pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej

Ostatni przetarg do rozstrzygniêcia!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 26.02.2008 r.
Spó³ka Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji – prowadz¹ca Projekt pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji,
etap I” w ramach Funduszu Spójnoœci – podpisa³a kolejn¹ umowê na budowê sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych – ta dotyczy
przedsiêwziêæ w gminie Szklarska Porêba.
Wy³oniono ponadto realizatorów pomocy technicznej w trakcie realizacji Projektu i dokumentacji technicznej dla zadañ II etapu budowy
i modernizacji sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych na terenie gmin – beneficjentów Projektu!
30 stycznia 2008 r. zawarto umowê
z Konsorcjum firm na Kontrakt IX Projektu pn.:
„Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Porêba”.
Liderem Konsorcjum jest Spó³ka Akcyjna Hydrobudowa 9 Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-

Budowlane z Poznania. W sk³ad Konsorcjum
wchodz¹ jeszcze dwie firmy: PBG S.A. i Hydrobudowa Polska S.A. obie z Wysogotowa
ko³o Poznania. Wartoœæ zawartej umowy
opiewa na sumê 27 985 089, 56 EUR.
Tydzieñ póŸniej – 6 lutego 2008 r. –
KSWiK Sp. z o.o. podpisa³a kolejne zamówienie w ramach prowadzonego Projektu.
Us³ugi zwi¹zane z „Dokumentacj¹ techniczn¹
dla zadañ II etapu budowy i modernizacji” (Kontrakt V) powierzono Konsorcjum firm: Scott Wilson Ltd Scott HSE z Wielkiej Brytanii (reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie) oraz Kompleksowe Us³ugi
In¿ynieryjne Sp. z o.o. w Krakowie. Wartoœæ
umowy okreœlono na sumê 1 384 400 EUR.
Rozstrzygniêto ponadto przetarg na realizacjê zadania okreœlonego Kontraktem
III Projektu pn.: „Pomoc techniczna w trakcie

realizacji Projektu”. Spoœród dwóch ofert wybrano tê, która spe³ni³a wszelkie wymogi formalne i by³a najkorzystniejsza – tañsza. Wykonawc¹ zadania o wartoœci 207 271 EUR zosta³a firma SAFEGE z Francji. Umowa zosta³a
sfinalizowana 25 lutego br.
26 lutego br. up³ywa termin sk³adania ofert
na Kontrakt VI Projektu „Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” w ramach
Funduszu Spójnoœci pn.: „Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z ujêciem wody i stacj¹ wodo-

Podpisanie umowy Kontrakt IX - Szklarska Porêba.

ci¹gow¹ oraz budow¹ i modernizacj¹ sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej w gminie Kowary”. Podpisano wiêc
9 z 10 planowanych Kontraktów, do rozstrzygniêcia pozosta³ jedynie VI – tzw. Kowarski.

Pomimo zimy, dziêki korzystnej aurze,
ostatnie tygodnie nie zdominowa³y jedynie
prace nad przygotowaniem kolejnych kontraktów prowadzonego Projektu. Roboty budowlane w gminie Podgórzyn trwaj¹ nieprzerwanie! Wiêcej o stanie prowadzonych
robót w ramach poszczególnych Kontraktów
Projektu, a przede wszystkim na temat procedury uzyskiwania warunków technicznych
przy³¹czenia do realizowanej w ramach Projektu sieci, bêdzie siê mo¿na dowiedzieæ
podczas seminarium, planowanego na
31 marca w Mi³kowie.
Zarz¹d Spó³ki z o.o. Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz Jednostka
Realizacji Projektu informuj¹ o zmianie siedziby: od 3 marca br. obowi¹zuje nowy
adres: 58-533 Mys³akowice, ul. Daszyñskiego 16 (biurowiec zak³adu „Orze³”).
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