
                   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 18 kwietnia 2007 r. 

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

Kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy 
rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Czajka” 

 

12 kwietnia 2007 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 
Warszawie ogłosiło kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla 
zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka” (część ściekowa i 
przygotowanie osadów do utylizacji).  
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 
w Warszawie - Faza III" objętego współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności na 
podstawie Decyzji Komisji nr 2005 PI 16 C PE 003. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń (z 
wyłączeniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia na budowę i 
decyzji pozwolenia na użytkowanie) oraz wykonanie robót budowlano - montażowych 
związanych z uruchomieniem mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z 
kolektorem zrzutowym, gospodarką osadową i gazową. 

17 kwietnia br. ukazało się ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich. Zainteresowani postępowaniem mogą zapoznać się 
zarówno z ogłoszeniem jak i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia korzystając ze 
strony internetowej www.jrp.mpwik.com.pl 
Oferty można składać: do dnia 11 lipca 2007 r., do godziny 
10.00. Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2007 r., godzina 
10.30. Czas realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2010 r. 
 
Kryteria udzielenia zamówienia: złożenie oferty najkorzystniejszej pod względem 
ekonomicznym z uwzględnieniem ceny (waga 80%) oraz całkowitego 25-letniego kosztu 
eksploatacji (waga 20%). 

Modernizacja i rozbudowa Czajki jest największym przedsięwzięciem realizowanym w 
ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III", 
którego celem jest oczyszczanie wszystkich ścieków aglomeracji warszawskiej zgodnie z 
obowiązującym prawem. 
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