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Kolejny wykonawca wjedzie
na plac budowy!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 02.10.2007 r.
W najbli¿szych tygodniach rozpoczn¹ siê
d³ugo wyczekiwane roboty budowlane na
terenie gminy Mys³akowice. Zaawansowana
jest realizacja prac ziemnych w gminie Podgórzyn. Trwaj¹ postêpowania przetargowe
dotycz¹ce kontraktów dla gmin Kowary
i Szklarska Porêba. Tak mo¿na przedstawiæ
w pigu³ce aktualne wiadomoœci dotycz¹ce
Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I”, realizowanego na terenie czterech gmin: Kowar, Mys³akowic, Podgórzyna i Szklarskiej Porêby.
Obecnie realizowane s¹ trzy kontrakty
us³ugowe: Pomoc techniczna w I fazie Projektu (dokumenty przetargowe), In¿ynier Kontraktu oraz Promocja podczas realizacji Projektu.
Kolejny kontrakt: Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu zosta³ poddany kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Przetarg jest
przygotowywany do publikacji.
W ostatnich dniach wrzeœnia 2007 roku
po raz kolejny og³oszony zosta³ przetarg na
ostatni z piêciu kontraktów us³ugowych: Do-

kumentacja Techniczna dla zadañ II etapu
budowy i modernizacji. Poprzednie trzy próby wy³onienia kontrahenta, ze wzglêdu na
nik³e zainteresowanie, skoñczy³y siê fiaskiem.
Piêæ kolejnych kontraktów Projektu dotyczy robót budowlanych. Z koñcem wrzeœnia opublikowano przetarg na Budowê sieci
wodoci¹gowej wraz z ujêciem wody i stacj¹
wodoci¹gow¹ oraz budowê i modernizacjê
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogólnosp³awnej w gminie Kowary.
O pozytywnym prze³omie mo¿na mówiæ
w przypadku kontraktu Budowa sieci wodoci¹gowej w D¹browicy i Mys³akowicach na
osiedlu „Têcza” i ulicy Stawowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
œcieków w miejscowoœciach Kostrzyca, Bukowiec, Mys³akowice, £omnica, WojanówBobrów i D¹browica. 24 wrzeœnia 2007 roku
w siedzibie Zarz¹du Spó³ki Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji w Jeleniej
Górze podpisano umowê na kontrakt opiewaj¹cy na kwotê 30 mln 600 tysiêcy EURO!

Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o konsorcjum
wykonawców, którego liderem jest Przedsiêbiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO-WOD” Sp. z o. o. ze Œwidnicy. Wykonawca rozpocznie prace budowlane jeszcze
w tym roku, zaczynaj¹c od wodoci¹gu
w D¹browicy i uzbrojenia osiedla „Têcza”
w Mys³akowicach. Umowa zostanie sfinalizowana do koñca paŸdziernika 2010 roku.
Zaawansowanymi robotami budowlanymi mo¿e pochwaliæ siê wykonawca realizuj¹cy kontrakt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni¹ dla miejscowoœci Mi³ków i Œciêgny w gminie Podgórzyn
i kolektora tranzytowego na terenie Mys³akowic. Wykonano ju¿ ponad piêæ (z dwunastu zaplanowanych) kilometrów ruroci¹gów
tranzytowych sprowadzaj¹cych œcieki z miasta Karpacza do oczyszczalni w Mys³akowicach. Mimo wielu trudnoœci z weryfikacj¹

warunków wykonania sieci, zadanie to
bêdzie zrealizowane do koñca grudnia
2007 roku!
Komisja pracuje nad ocen¹ czterech
ofert, które wp³ynê³y po opublikowaniu
przetargu na wykonanie zadania: Budowa
i modernizacja sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Porêba.
Trwa ponadto proces badania ofert czterech potencjalnych wykonawców kontraktu: Budowa oczyszczalni œcieków przy
ul. Hofmana w gminie Szklarska Porêba.
Pomimo nadchodz¹cego trudnego sezonu dla budowlañców, nie ma mowy
o zapadniêciu w zimowy letarg, bowiem
terminy zakoñczenia zadañ s¹ w Projekcie
wyraŸnie okreœlone. Przed³u¿aj¹ce siê postêpowania przetargowe dla pozosta³ych
kontraktów mog³aby przyspieszyæ wiêksza
aktywnoœæ i zainteresowanie Projektem lokalnych przedsiêbiorców budowlanych,
w doœæ nik³ym stopniu uczestnicz¹cych
w dotychczasowych przetargach.
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