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Kontrakty podpisane
- wykonawcy do zadañ!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 22.01.2008 r.
W ostatnich tygodniach podpisano
kolejny kontrakt Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji,
etap I” w ramach Funduszu Spójnoœci!
Tym razem roboty rusz¹ na terenie gminy Szklarska Porêba!
14 grudnia 2008 roku zosta³a podpisana umowa na Kontrakt X Projektu pn.
„Budowa oczyszczalni œcieków przy ulicy
Hofmana w gminie Szklarska Porêba”.
Wykonawc¹ zadania zosta³o Przedsiêbiorstwo Maciej i Wies³aw Gramowscy
ATA-TECHNIK Sp. jawna z Budzynia.
Wartoœæ kontraktu wynosi 4 669 019 euro.
Formalnie plac budowy spó³ce z Budzynia przekazano 14 stycznia 2008 roku.
Prace ziemne rusz¹ w po³owie lutego br.
Termin realizacji kontraktu przewidziano
na koniec paŸdziernika 2009 roku (plus
12 miesiêcy na rozruch itp.).

Do koñca stycznia 2008 roku zostanie podpisana kolejna umowa dotycz¹ca robót w gminie Szklarska Porêba.
Wybrano bowiem – spoœród czterech
propozycji – najkorzystniejsz¹ ofertê na
realizacjê Kontraktu IX Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” w ramach Funduszu Spójnoœci: „Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w gminie
Szklarska Porêba”. Wykonawc¹ zadania o wartoœci 27 985 089 euro zosta³o
Konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Budowlane SA
(Lider) z Poznania, PBG S.A. i Hydrobudowa W³oc³awek S.A., obie z Wysogotowa k. Poznania.
Ponadto w grudniu 2007 roku wybrano najkorzystniejsz¹ ofertê na realizacjê
Kontraktu V Projektu: pn. „Dokumentacja

techniczna dla zadañ II etapu budowy
i modernizacji”. Zamówienie obejmuje wykonanie projektów budowlanych wraz
z pozwoleniem na budowê: modernizacji
ujêæ wody nale¿¹cych do KSWiK na terenie gminy Karpacz; budowê pozosta³ej
czêœci sieci wodoci¹gowej w gminie Kowary; budowê sieci wodoci¹gowej w gminie Mys³akowice dla miejscowoœci Bukowiec, Czerwony Dworek Gruszków, Karpniki, Kostrzyca, Krogulec i Stru¿nica. W ramach tego zamówienia powstanie tak¿e

Pierwsza narada robocza – Kontrakt X.

projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w
gminie Mys³akowice dla miejscowoœci
Gruszków, Karpniki, Krogulec, Stró¿nica,
a tak¿e na przebudowê i rozbudowê sieci
wodoci¹gowej na terenie gminy Podgórzyn
i kanalizacji sanitarnej w czêœci Borowic,
G³êbocku, Staniszowie i Zache³miu.

Najkorzystniejsz¹ ofertê – o wartoœci 1 384 400 euro – z³o¿y³a firma
brytyjska reprezentowana przez Scott
Wilson Ltd Sp. z o.o. w Warszawie –
Kompleksowe Us³ugi In¿ynier yjne
Sp. z o.o. w Krakowie. Do koñca stycznia 2008 roku zostanie podpisana umowa z kontrahentem!
Trwa procedura przetargowa, z wyznaczonym na dzieñ 26 lutego 2008 r.
terminem sk³adania ofert, dotycz¹ca
wy³onienia wykonawcy Kontraktu VI Projektu pn. „Budowa sieci wodoci¹gowej
wraz z ujêciem wody i stacj¹ wodoci¹gow¹ oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogólnosp³awnej w gminie Kowary”.
Na terenie gminy Podgórzyn oraz
Mys³akowice, dziêki sprzyjaj¹cej aurze
tegorocznego sezonu zimowego, nieprzerwanie trwaj¹ roboty, wobec czego przyjête harmonogramy realizowane s¹ bez zak³óceñ.
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