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Zakoñczono fazê kontraktowania!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 24.06.2008 r.
Zakoñczono fazê kontraktowania Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”. Podpisano piêæ kontraktów us³ugowych i piêæ budowlanych. Prace
budowlane na wszystkich kontraktach realizowane s¹ zgodnie z harmonogramem.
Sfinalizowany zosta³ ostatni przetarg
Projektu pn.”Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” w ramach Funduszu Spójnoœci! 26 maja 2008 roku Spó³ka KSWiK podpisa³a umowê z firm¹ Skanska S.A. z Warszawy na realizacjê zamówienia pn. Budowa sieci wodoci¹gowej
wraz z ujêciem wody i stacj¹ wodoci¹gow¹
oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej w gminie Kowary.

Wartoœæ umowy na roboty w gminie
Kowary oszacowano na 11.127.654 EURO
(netto). Zakres umowy obejmuje wymianê awaryjnej i uszkodzonej sieci wodoci¹gowej w ulicy Sanatoryjnej (ok. 1,6 km).
W dzielnicy Podgórze zostanie wybudowane ujêcie wody oraz sieæ wodoci¹gowa (2,5 km). Jednak prior ytetem bêdzie modernizacja systemu kanalizacji
ogólnosp³awnej polegaj¹ca na rozdzieleniu œcieków sanitarnych i deszczowych. Planowana jest równie¿ rozbudowa funkcjonuj¹cego w mieœcie systemu kanalizacji sanitarnej. £¹cznie wybudowanych zostanie ponad 37 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 2,5 km
sieci deszczowej.

Wraz z podpisaniem umowy na prace
w Kowarach, faza zawierania i podpisywania kontraktów w ramach Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji,
etap I” zosta³a zakoñczona. Zawarto piêæ
kontraktów us³ugowych i piêæ budowlanych.
In¿ynier Kontraktu wyda³ polecenie rozpoczêcia prac budowlanych na Kontrakcie
VI obejmuj¹cym obszar gminy Kowary. Roboty rusz¹ jeszcze w czerwcu. Na pozosta³ych placach budów zadania realizowane s¹ w zadowalaj¹cym tempie, zgodnie
z harmonogramem.

Podpisanie umowy Kontrakt VI - Kowary

Na 27 czerwca w Pa³acu Wojanów
Beneficjent organizuje kolejne spotkanie
w ramach obowi¹zkowych dzia³añ informacyjno -promuj¹cych Projekt z udzia³em przedstawicieli mediów, samorz¹dów gmin i wykonawców. Zgodnie z tytu³ow¹ zapowiedzi¹: „Na wszystkich
frontach robót”, podczas seminarium
omówiony zostanie stan zaawansowania
prac na poszczególnych kontraktach
i rola, jak¹ pe³ni w Projekcie In¿ynier
Kontraktu. Dominuj¹cym tematem bêdzie
jednak II etap Projektu, który ten zak¹tek Karkonoszy wprowadziæ ma na wy¿szy stopieñ ekologicznego rozwoju, kontynuuj¹c porz¹dkowanie w regionie gospodarkê wodno-œciekow¹.
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