W Kowarach i Mys³akowicach – koniec
robót budowlanych!
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W zaplanowanym terminie – 30 paŸdziernika br. – zakoñczone zosta³y roboty
na dwóch kontraktach budowlanych, realizowanych na terenie Kowar i gminy Mys³akowice! Tym samym sfinalizowano ju¿ trzy
z piêciu kontraktów budowlanych Projektu
pn.„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”.
Kontrakt VI: „Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z ujêciem wody i stacj¹ wodoci¹gow¹ oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej w gminie Kowary” – o wartoœci
netto oko³o 11 mln euro – realizowa³a firma SKANSKA S.A. Zadanie obejmowa³o

wymianê oko³o 1,6 km sieci wodoci¹gowej
w ulicy Sanatoryjnej oraz wybudowanie
ujêcia wody i 2,5 km sieci wodoci¹gowej
na Podgórzu. Ponadto, porz¹dkuj¹c
w gminie system kanalizacji sanitarnej, wybudowano ponad 37 km sieci kanalizacji
sanitarnej i oko³o 1,3 km sieci deszczowej.
Drugi z finalizowanych w³aœnie kontraktów – czyli mys³akowicki – jest rekordzist¹
pod wzglêdem d³ugoœci po³o¿onej sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej. Mieszkañcy gminy Mys³akowice mog¹ siê ju¿ cieszyæ z nowo wybudowanej sieci wodoci¹gowej – 7 km oraz z sieci kanalizacji sanitarnej – ponad 104 km, wyposa¿onej
w 61 pompowni! Wykonawc¹ prac na
Kontrakcie VII: „Budowa sieci wodoci¹gowej w D¹browicy i Mys³akowicach na Osie-

dlu Têcza i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami œcieków
w miejscowoœciach Kostrzyca, Bukowiec, Mys³akowice, £omnica, Wojanów-Bobrów i D¹browica” by³o Konsorcjum Podmiotów: Przedsiêbiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO-WOD” Sp. z o.o.(lider), Przedsiêbiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o., WAMAR, Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Konstrukcyjno-Budowlane „INKOBUD”. Wartoœæ kontraktu
oszacowano na oko³o 25 mln euro netto!

Przepompownia œcieków w Mys³akowicach

Sfinalizowane roboty na obu kontraktach pozwalaj¹ ju¿ na eksploatacjê wybudowanych sieci i urz¹dzeñ. Zgodnie
z harmonogramem kontraktów, wykonawcy maj¹ teraz 12 miesiêcy na porz¹dkowanie terenu po budowie, w tym odtwarzanie dróg oraz na usuwanie zg³oszonych usterek. Ewentualne uwagi dotycz¹ce inwestycji nale¿y zg³aszaæ do Beneficjenta Projektu – Spó³ki Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ przed³u¿enia terminu robót budowlanych prowadzonych na terenie gminy Szklarska Porêba, przed³u¿one zostan¹ kontrakty us³ugowe: „In¿ynier Kontraktu”, „Pomoc techniczna w trakcie realizacji Projektu” oraz
„Promocja podczas realizacji Projektu”.

