
                   Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie- Faza III”,          
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, 

przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii. 

 
 

 

Informacja prasowa MPWiK w m.st. Warszawie S.A.  
z dnia 7 stycznia 2008 r. 

w sprawie Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie-Faza III" 

Oczyszczalnia „Czajka" będzie modernizowana 

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił dziś skargę jednego z uczestników 
postępowania przetargowego - konsorcjum na czele z Sistem Yapi Inęaat ve Ticaret 
A.§. - na wyrok zespołu arbitrów z dnia 30 października 2007 r. dotyczącą 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację inwestycji „Modernizacja i rozbudowa czyszczalni 
Ścieków Czajka (część ściekowa przygotowanie osadów do utylizacji)". 
 
Dzisiejsze orzeczenie sądu wyczerpuje możliwości odwoływania się od decyzji wyboru 
wykonawcy inwestycji. Oznacza to, że niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego 
postanowienia sądu, MPWiK S.A. podpisze umowę z konsorcjum, które złożyło 
najkorzystniejszą ofertę. W toku postępowania przetargowego komisja przetargowa 
uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, w którego skład wchodzą: 

• Warbud S.A. (lider konsorcjum), 
• WTE Wassertechnik GmbH, 
• Kruger A/S, 
• Veolia Water Systems Sp. z o.o., 
•  OWSA. 

Przetarg został przeprowadzony prawidłowo, co potwierdził wcześniej Zespół Arbitrów 
Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w wyroku z dnia 30 października 2007 r. 
oddalającym odwołanie tureckiego konsorcjum. Fakt ten potwierdzają również wyniki 
zakończonej pomyślnie kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP. 
Prace projektowe i budowlane ruszą pełną parą, tak aby inwestycja mogła być 
zrealizowana zgodnie z planem, czyli do końca 2010 r. 

Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj". Oznacza to, że na 
początku konsorcjum opracuje i przedstawi do akceptacji MPWiK S.A. projekt rozbudowy 
„Czajki", a potem go zrealizuje. Wykonawca ma 6 miesięcy od podpisania umowy na 
przedstawienie projektu, jednak prace rozbiórkowe i przygotowanie bazy rozpoczną się już 
wiosną br. 

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków Czajka": 

 
• 9.12.2005 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia 
„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III" ze środków 
Funduszu Spójności. Dofinansowanie zostało przyznane na poziomie 62,5 % kosztów 
kwalifikowanych projektu; 
• 17.02.2006 r. MPWiK S.A. podpisało z konsorcjum, któremu przewodniczy ILF 
Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., umowę na przygotowanie m.in. Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla dwóch zadań: 
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- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka" (część ściekowa i 
przygotowanie osadów do utylizacji) " 
oraz 
- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka" (termiczna utylizacja osadów) 
• 01.09.2006 r. MPWiK S.A. ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie 
„Modernizacji i rozbudowy OŚ Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacj)". W wyniku modyfikacji SIWZ i protestów napływających od oferentów, 
trzykrotnie przesuwano ostateczny termin składania ofert, z dnia 27.10.06 na 14.11.2006, 
23.11.2006 i ostatecznie na 06.12.2006 r. W dniu 06.12.2006 r. nie wpłynęła żadna oferta. 
Postępowanie zostało unieważnione; 
• 08.12.2006 r. - ponowne otwarcie procedury przetargowej. Termin składania ofert 
wyznaczono na 15.02.2007 r. W dniu otwarcia złożone zostały dwie oferty: 
- Oferta nr 1: Konsorcjum firm na czele z Budimex Dromex S.A. z ceną ofertową 628 361 
820,63 Euro + VAT oraz 
- Oferta nr 2: Konsorcjum firm na czele z Warbud S.A. z ceną ofertową 699 165 766,36 
EURO + VAT. 
 
Komisja Przetargowa po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert i opiniami biegłych 
stwierdziła, iż treść ofert jest niezgodna z treścią SIWZ. Dodatkowym argumentem był 
fakt, iż ceny wszystkich złożonych ofert przewyższały trzykrotnie kwotę, jaką MPWiK S.A. 
mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 12.03.2007 r. Unieważniono 
postępowanie przetargowe. Na decyzję nie wpłynął żaden protest. 
• 12.04.2007 r. ogłoszono kolejne (trzecie) postępowanie przetargowe. Okres składania 
ofert wyznaczono na 11.07.2007 r. Wpłynęły trzy oferty: 
- Oferta nr 1: Konsorcjum firm na czele z Sistem Yapi in§aat ve Ticaret A.§. z ceną 
ofertową brutto 244.000.000,00 Euro + 240.677.118,96 PLN, 
- Oferta nr 2: Konsorcjum firm na czele z Warbud S.A. z ceną ofertową brutto 
244.000.000,00 Euro + 1.405.187.649,10 PLN, 
- Oferta nr 3: Konsorcjum firm na czele z Budimex Dromex S.A. z ceną ofertową brutto 
244.000.000,00 Euro + 1.601.407.978,41 PLN; 
Po sprawdzeniu zgodności ofert z wymaganiami postawionymi w SIWZ, w dniu 
25.09.2007 r. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą. Ofertę taką złożyło 
konsorcjum firm, któremu przewodzi Warbud S.A; 
• 02.10.2007 r. do MPWiK S.A. od przedstawicieli konsorcjum Sistem Yapi ln§aat ve 
Ticaret A.§. wpłynął protest na wynik postępowania. Po analizie protestu Komisja 
Przetargowa odrzuciła go w dniu 12.10.2007 r.; 
• 17.10.2007 r. do MPWiK S.A. wpłynęła kopia odwołania Sistem Yapi ln§aat ve Ticaret 
A.§. na rozstrzygnięcie protestu skierowanego do Prezesa UZP; Arbitraż UZP odrzucił 
odwołanie 30.10.2007 r.; 
• 08.11.2007 r. rozpoczęła się obowiązkowa kontrola uprzednia postępowania 
przetargowego prowadzona przez Prezesa Urząd Zamówień Publicznych. 22.11.2007 r. 
kontrola się zakończyła nie wykazując uchybień w procedurze; 
• 21.11.2007 r. konsorcjum złożyło skargę się do Sądu Okręgowego w Warszawie; ° 7 
stycznia 2008 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę Sistem Yapi. 
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