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Informacja prasowa MPWIK w m.st. Warszawie S.A. 

 z dnia 25 września 2007 r. 

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

 

Wybrano wykonawcę na modernizację i rozbudowę Oczyszczalni 
Ścieków „Czajka” 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA wybrało 
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla inwestycji „Modernizacja i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowania osadów 
do utylizacji)". 

Postępowanie przetargowe, o którym mowa, jest już trzecim prowadzonym dla tego zadania. 

Inwestycja polegająca na modernizacji i rozbudowie „Czajki" jest częścią Projektu 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - FAZA III" objętego 

współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. 

Historia postępowania 

Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszone było w dniu 01.09.2006 r. W terminie 

przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła jednak żadna oferta. Z tego powodu w dniu 

06.12.2006r przetarg został unieważniony. W dniu 08.12.2006 r. ogłoszono kolejny przetarg 

dla tego zadania. W terminie otwarcia ofert tj. do dnia15.02.2007r. złożone zostały dwie 

oferty, których ceny przewyższały trzykrotnie kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 12.03.2007r. 

W dniu 12.04.2007r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie 

SA ogłosiło kolejny przetarg dla ww. zadania (ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz zamieszczone na stronie internetowej i 

w siedzibie MPWiK w m. st. Warszawie SA). W terminie otwarcia ofert, tj. do dnia 

11.07.2007r., złożone zostały 3 oferty, które napłynęły z międzynarodowych konsorcjów. Ich 

liderami były firmy: Budimex Dromex S.A. Warszawa, Warbud S.A. Warszawa, Sistem Yapi 

in§aat ve Ticaret A.§. z Turcji. 

Ciąg dalszy na następnej stronie 

   Unia Europejska 
  Fundusz Spójności 



Prace Komisji przetargowej MPWiK SA 

Podczas badania i oceny ofert złożonych w przetargu Komisja Przetargowa sprawdziła 

zgodność ofert z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. Dogłębnie 

przeanalizowała wielotomowe, kilkutysięczno-stronicowe opracowania złożone przez 

Wykonawców - zawierające część formalną i propozycję techniczną. Sprawdzane było 

spełnienie wymogów formalno-prawnych i techniczno-technologicznych. Dla dochowania 

staranności w ocenie ofert, Komisja Przetargowa (zgodnie art. 21 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) zasięgała opinii biegłych z zakresu formalnoprawnego i z zakresu 

techniczno-technologicznego.  

Komisja podsumowując wyniki pracy jej członków oraz jednostek opiniujących, sformułowała 

wystąpienia skierowane do Wykonawców, wzywające do uzupełnienia dokumentów i 

złożenia wyjaśnień. Po rozpatrzeniu wyjaśnień i uzupełnień Komisja Przetargowa 

przedstawiła Zarządowi Spółki wyniki swoich prac. 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Ostatecznie Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę nie podlegającą  

odrzuceniu złożyło konsorcjum firm: Warbud S.A., WTE Wassertechnik GmbH, Kruger A/S, 

Veolia Water Systems Sp. z o.o., OTV SA za cenę oferty (z należnym podatkiem od 

towarów i usług): 244.000.000,00 Euro + 1.405.187.649,10 PLN. Oferta uzyskała 

najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

Zamawiający musiał odrzucić oferty pozostałych dwóch konsorcjów, gdyż ich treść nie 

odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych nakazuje w takich wypadkach odrzucenie ofert. W 

zawiadomieniach, jakie Zamawiający wystosował do wszystkich Wykonawców, w trzech 

punktach uzasadniających wykazał niezgodności oferty złożonej przez Budimex Dromex 

S.A. ze Specyfikacją i uzasadnił powody jej odrzucenia, a w dwudziestu trzech punktach 

wykazał niezgodności i powody odrzucenia oferty złożonej przez firmę Sistern Yapi. 

Cena najkorzystniejszej oferty wybranej przez Zamawiającego przewyższała o ok. 20 % 

kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Z uwagi na wagę 

przedsięwzięcia i konieczność jego realizacji do końca roku 2010, władze Spółki podjęły 

decyzję o zwiększeniu kwoty na tę inwestycję. 

Termin realizacji inwestycji 

Wyznaczony przez Komisję Europejską termin zakończenia inwestycji (2010 rok) został 

określony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).  

Ciąg dalszy na następnej stronie 



  

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warszawie ma doprowadzić do sytuacji, w której 

wszystkie ścieki, odprowadzane do Wisły, będą spełniały wymagania polskich przepisów 

prawnych, do których przetransponowano wymagania dyrektywy 91/271/EWG. W 

praktyce oznacza to, że do 2010 roku wszystkie ścieki powinny być oczyszczone. W 

przypadku niedotrzymania terminu określonego w KPOŚK, Spółka musiałaby zapłacić 

naliczane opłaty podwyższone (w chwili obecnej odroczone), wraz z odsetkami za cały 

okres odraczania. Byłaby to kwota około 1,5 mld złotych oraz dodatkowo około 100 

milionów złotych za każdy rok tytułem kar za przekroczenie dopuszczalnych stężeń azotu 

w odprowadzanych ściekach oczyszczonych z niezmodernizowanej Oczyszczalni 

Ścieków „Czajka". Kara zawierałaby również podwyższone opłaty za wprowadzanie 

ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy bez pozwolenia wodno-prawnego. 

Dotrzymanie tak wymagającego terminu realizacji tej dużej inwestycji jest możliwe i dla 

powodzenia przedsięwzięcia rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić w początku 

roku 2008. Brak wyboru Wykonawcy rozbudowy i modernizacji OŚ „Czajka" w aktualnym 

postępowaniu przetargowym, praktycznie uniemożliwiłby wykonanie zadania w 

wymaganym terminie. 

Dodatkowo, Decyzją Komisji Unii Europejskiej z 9 grudnia 2005 roku Projekt 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III", którego główną 

część stanowi zadanie dotyczące modernizacji i rozbudowy OŚ „Czajka", uzyskał 

wsparcie ze środków Funduszu Spójności w kwocie 248 064 375 Euro.  

Wydatki dotyczące Projektu będą kwalifikowane do dnia 31.12.2010 r. Niezrealizowanie 

inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową OŚ „Czajka" spowodowałoby utratę 

przyznanych środków unijnych. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowe postępowanie 

przetargowe objęte będzie obowiązkiem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

Joanna Korzeniewska,  

Rzecznik prasowy MPWiK S.A.  

tel. 022 699 79 40  

kom. 0 600 200 502  

e-mail: rzecznik@mpwik.com.pl  


