
                   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 12 października 2006 r. 

w sprawie Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III” 

 

Pierwsza umowa w ramach Projektu 
 
 

MPWiK S.A. podpisało pierwszą umowę w ramach Projektu: „Zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III" (w ramach której będzie rozbudowana i 
zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków „Czajka") 

Umowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na roboty 
budowlane dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją wybranych 
obiektów" oraz na usługi dla zadania „Inżynier dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z 
modernizacją wybranych obiektów." 

W ramach zadania zostaną opracowane projekty budowlane do celów późniejszej 
rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej uwzględniającej rozwój miasta i kanalizowanie 
nowych terenów. Opracowywane projekty pozwolą na wyłonienie wykonawców na roboty 
budowlane, które będą obejmowały obszary Białołęki, Młocin, Wawra, Rembertowa i Włoch - 
dzielnic, w których intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. 

Zamówienie jest podzielone na etapy. Ostatni z projektów zostanie zrealizowany do 31 
grudnia 2007 r. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad realizacją w terenie 
zaprojektowanych przez siebie prac budowlanych (projektów) do dnia 15 grudnia 2010 roku. 
Wykonawcą dokumentacji będzie konsorcjum w składzie: 

Grontmij Polska Sp. z o. o 
(lider) - DHV Sp. z o.o. 

Wartość kontraktu usługowego to 1 milion 80 tys. euro. (wartość netto) 
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu,, Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 
w Warszawie - Faza III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności. Dofinansowanie na poziomie 62,5 % kosztów kwalifikowanych Projektu. 
Podpisana umowa jest pierwszą z podpisanych dla realizacji Fazy III. 
Ze strony MPWiK S.A. umowę podpisały: prezes zarządu Romualda Lizak i członek zarządu 
Anna Czyżewska, a w imieniu konsorcjum pan Jacek Stefańczyk - prokurent firmy Grontmij 
Polska Sp.z o.o. oraz pełnomocnik DHV. 
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