
 
Aktualności 
 
12.05.2006 r. 
 

Dzisiaj tj. 12 maja br. przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na Kontrakt nr 4 tj. 
Pełnienie roli inŜyniera dla kontraktów nr 1 i nr 2. 
 
29.05.2006 r. 
 

W dniu dzisiejszym tj. 29 maja br. na podstawie Zarządzenia nr 4/2006 r. Prezesa 
Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie, Sp. z o.o. została powołana Komisja przetargowa 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie roli 
inŜyniera dla kontraktów nr 1 i nr 2 w ramach realizacji projektu Grupowego 
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-kobyłka” w 
ramach Funduszu Spójności. 
 
30.05.2006 r. 
 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w 
Ministerstwie Środowiska, w dniu 30 maja 2006 r. powierzono funkcję Pełnomocnika do 
spraw Realizacji Projektu (MAO-Measure Authorising Officer) Panu Jerzemu Mikulskiemu. 
Ponadto upowaŜniono Panów Andrzeja Grochockiego oraz Zdzisława Krajewskiego do 
pełnienia funkcji Zastępcy Pełnomocnika do spraw realizacji Projektu (MAO-Measure 
Authorising Officer). 
 
1.06.2006 r. 
 

Dziś podpisano Umowę trójstronną pomiędzy Narodowym Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3 a, 
Beneficjentami tj.: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w 
Wołominie, ul. Graniczna 1 oraz Gminą Miejską Kobyłka z siedzibą w Kobyłce, ul. 
Wołomińska 1. o dofinansowanie grupy projektów pn. ,,Uporządkowanie gospodarki 
wodościekowej na terenie aglomeracji Wołomin-kobyłka” w ramach Funduszu Spójności. 
 
30.06.2006 r. 
 

Termin otwarcia ofert postępowania przetargowego (kontrakt nr 4) prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie roli inŜyniera dla kontraktów nr 1 i nr 2 
zostaje przesunięty na dzień 14 lipca 2006 r. 
 
11.07.2006 r. 
 

W wyniku protestu firmy B-ACT z Bydgoszczy termin otwarcia ofert zostaje 
przesunięty na dzień 21 lipca 2006 r. 
 
 
 
 



21.07.2006 r. 
 

Godzina 11.30 – Otwarcie ofert postępowania przetargowego (kontrakt nr 4) na 
Pełnienie roli inŜyniera dla kontraktów nr 1 i nr 2. Łącznie wpłynęło 8 ofert. 
 
11.08.2006 
 

Trwają prace komisji przetargowej. Komisja ocenia i bada oferty złoŜone na 
wykonanie Kontraktu nr 4 – Pełnienie roli inŜyniera dla kontraktów nr 1 i nr 2. 
 
02.11.2006 
 

W dniu 01.09.2006 r. został wybrany InŜynier dla kontraktów na roboty nr 1 i nr 2 
firma JacobsGIBB (Polska) Sp. Z o.o., następnie w dniu 06.10.2006 r. została podpisana 
Umowa Nr: PFP/FS/02/2006 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z 
o.o. a JacobsGIBB (Polska) Sp. Z o.o. na Pełnienie roli InŜyniera dla kontraktów na roboty nr 
1 i nr 2 realizowanych w ramach Projektu: „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w ramach Funduszu Spójności, Decyzja KE Nr 
2005/PL/16/C/PE/005. Po podpisaniu powyŜszej umowy InŜynier rozpoczął prace nad 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla kontraktów nr 1 i nr 2. Planowane 
zakończenie prac nad opracowaniem dokumentacji przetargowej dla obu kontraktów nastąpi 
w grudniu br, ponadto w grudniu br zaplanowano ogłoszenie przetargów dla kontraktów nr 1 i 
nr 2. 
 
03.11.2006 
 

W dniu 17.10.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargu w ramach kontraktu nr 6 tj. 
Pełnienie roli Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji Projektu 
Grupowego Funduszu Spójności Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
aglomeracji Wołomin – Kobyłka – wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu. Do upływu 
terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Obecnie Komisja Przetargowa 
bada złoŜone oferty. Podmiot Odpowiedzialny za Koordynacje (POK) jest to wspólny 
kontrakt dla obu beneficjentów Projektu Grupowego (tj. PWiK Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta 
Kobyłka”. Planowany termin wyłonienia wykonawcy dla wyŜej wymienionego kontraktu 
określony jest na miesiąc listopad br. 
 
15.11.2006 
 

W dniu 14.11.2006 r. Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu ofert dokonała 
wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach kontraktu nr 6 tj. Pełnienie roli Podmiotu 
Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji Projektu Grupowego Funduszu 
Spójności 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
aglomeracji Wołomin – Kobyłka” – wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu. 
Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Konsorcjum firm: Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah 
Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt „Conseko” S.A. 
 
22.11.2006 
 

W dniu 21.11.2006 r. wpłynął protest Konsorcjum firm : Socotec Polska Sp. z o.o. i 
Pracownie Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o., na dokonanie wyboru 



najkorzystniejszej oferty z dnia 14.11.2006 r., z wnioskiem o wykluczenie i odrzucenie ofert 
złoŜonych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:  

1. GOS mbH, Gazda Biuro InŜynierskie, InŜ. Mirosława Dominowska, 
2. Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt 

„Conseko” S.A. 
 
28.11.2006 
 

W dniu 27.11.2006 r. wpłynęły pisma o przystąpieniu do protestu następujących 
Wykonawców: 

1. GOS mbH, Gazda Biuro InŜynierskie, InŜ. Mirosława Dominowska, z wnioskiem o 
oddalenia protestu w zakresie dotyczącym ww. Wykonawcy, natomiast w zakresie 
oferty Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – 
Projekt „Conseko” S.A. o rozpatrzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i o 
odrzuceniu oferty ww. Konsorcjum. 

2. Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt 
„Conseko” S.A., z wnioskiem o oddalenie wszystkich zarzutów i Ŝądań protestu 
odnoszących się do treści oferty zwycięskiego Konsorcjum. 

 
4.12.2006 
 

W dniu 1.12.2006 r. PWiK Sp. z o.o. zawiadomił Wykonawców o rozstrzygnięciu 
protestu. PWiK oddalił protest wniesiony w dniu 21.11.2006 r. w części dotyczącej zarzutów 
przeciwko Konsorcjum firm: Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – 
Konsulting – Projekt „Conseko” S.A., natomiast uwzględnił protest w części dotyczącej 
zarzutów przeciwko Konsorcjum firm: GOS mbH, Gazda Biuro InŜynierskie, InŜ. Mirosława 
Dominowska. 
 
12.12.2006 
  

W dniu 11.12.2006 r. Komisja Przetargowa po ponownym przeanalizowaniu ofert 
dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach kontraktu nr 6 tj. Pełnienie roli 
Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji Projektu Grupowego 
Funduszu Spójności 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” – wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu. 
Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Konsorcjum firm: Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah 
Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt „Conseko” S.A., jednocześnie Komisja 
Przetargowa wykluczyła z postępowania ofertę Konsorcjum firm: GOS mbH, Gazda Biuro 
InŜynierskie, InŜ. Mirosława Dominowska. 
 
19.12.2006 
 

W dniu 18.12.2006 r. wpłynął protest Konsorcjum firm : Socotec Polska Sp. z o.o. i 
Pracownie Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o., na dokonanie wyboru 
najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2006 r., z wnioskiem o wykluczenie i odrzucenie ofert 
złoŜonych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum firm: 
Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt „Conseko” 
S.A. 
 
 



22.12.2006 
 

W dniu 21.12.2006 r. wpłynęło pismo o przystąpieniu do protestu Wykonawcy 
Konsorcjum firm: Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – 
Projekt „Conseko” S.A. z wnioskiem o oddalenie protestu z uwagi na bezzasadność zarzutów 
poniesionych w proteście. 
 W tym samym dniu PWiK uwzględnił w całości protest wniesiony przez Konsorcjum 
firm: Socotec Polska Sp. z o.o. i Pracownie Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o., z 
dnia 18.12.2006 r. 
 
28.12.2006 
 

W dniu 27.12.2006 r. PWiK Sp. z o.o. zostało poinformowane, iŜ Konsorcjum firm: 
Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt „Conseko” 
S.A. złoŜyło Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie na 
uwzględnienie przez PWiK Sp. z o.o. protestu z dnia 18.12.2006 r. i odrzucenie ww. 
Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
29.12.2006 

 W tym samym dniu PWiK Sp. z o.o. przekazał do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej do zaopiniowania dokumentację przetargową dotyczącą 
kontraktów nr 1 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni ,,Gryczana” i nr 2 
"Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie" 
 
03.01.2007 
 

W dniu 02.01.2007 Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie poinformował PWiK 
Sp. z o.o. o terminie posiedzenia Zespołu Arbitrów wyznaczonym na dzień 09.01.2007 r. 
 
08.01.2007 
 

W dniu 05.01.2007 r. wpłynęło pismo o przystąpieniu do postępowania 
odwoławczego po stronie PWiK Sp. z o.o. przez Konsorcjum firm: Socotec Polska Sp. z o.o. i 
Pracownie Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o. 
 
10.01.2007 
 

W dniu 09.01.2007 r. po przeprowadzonym posiedzeniu Zespół Arbitrów wydał 
Postanowienie o odrzuceniu odwołania złoŜonego przez Konsorcjum firm: Sogreah Polska 
Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – Konsulting – Projekt „Conseko” S.A. 
 
18.01.2007 
 

W dniu 17.01.2007 r. Komisja Przetargowa po ponownym przeanalizowaniu ofert 
dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach kontraktu nr 6 tj. Pełnienie roli 
Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji Projektu Grupowego 
Funduszu Spójności 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” – wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu. 
Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Konsorcjum firm: Socotec Polska Sp. z o.o. i Pracownie 



Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o., jednocześnie Komisja Przetargowa odrzuciła 
ofertę Konsorcjum firm: Sogreah Polska Sp. z o.o., Sogreah Consultants SAS i Eko – 
Konsulting – Projekt „Conseko” S.A. 
 
25.01.2007 
 

W dniu 24.01.2007 r. wpłynął protest Konsorcjum firm: Nexel Polska Sp. z o.o. i 
BCEOM Sociètè Francaise d’Ingènierie na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 
18.01.2007 r., z wnioskiem o odrzucenie oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie Konsorcjum firm: Socotec Polska Sp. z o.o. i Pracownie 
Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o. 
 
26.01.2007 
 

W dniu 25.01.2007 r. wpłynęło pismo o przystąpieniu do protestu Wykonawcy 
Konsorcjum firm: Socotec Polska Sp. z o.o. i Pracownie Badawczo – Projektowe 
„Ekosystem” Sp. z o.o. z wnioskiem o odrzucenie protestu z dnia 24.01.2007 na mocy art. 
180 ust 7, w związku z naruszeniem przez Protestującego art. 180 ust 2 Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163 z późn. zmianami).  
 
31.01.2007 
 

W dniu 30.01.2007 r. PWiK Sp. z o.o. zawiadomił Wykonawców o rozstrzygnięciu 
protestu. PWiK oddalił protest w całości wniesiony w dniu 24.01.2007 r. przez Konsorcjum 
firm: Nexel Polska Sp. z o.o. i BCEOM Sociètè Francaise d’Ingènierie. 
 
26.02.2007 
 

W dniu 23.02.2007 r. została podpisana Umowa Nr: PFP/FS/06/06 pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Gminą Kobyłka a Socotec Polska 
Sp. z o.o. i Pracownie Badawczo – Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o. na Pełnienie roli 
Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji Projektu Grupowego 
Funduszu Spójności 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” – wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu. 
Po podpisaniu ww. umowy POK rozpocznie prace związane z realizacja projektu. 
 
03.04.2007 

W dniu 30 marca 2007 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony dla Kontraktu 
nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni „Gryczana”. Wykonawcy 
mogą składać oferty do 22 maja 2007 roku do godziny 10:00, otwarcie nastąpi tego samego 
dnia o godzinie 10:30. 
 
05.04.2007 
 

W dniu 2 kwietnia 2007 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony dla Kontraktu 
nr 2 „Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie”. Wykonawcy 
mogą składać oferty do 25 maja 2007 roku do godziny 10:00, otwarcie nastąpi tego samego 
dnia o godzinie 10:30. 
 
 



16.05.2007 
 

W dniu 15 maja 2007 roku Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) przedłuŜył termin składania ofert 
o 7 dni dla Kontraktu nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni 
„Gryczana”. 

Zamawiający wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 29 maja 2007 roku. 
 
28.05.2007 
 

W dniu 25 maja 2007 roku nastąpiło otwarcie ofert dla Kontraktu nr 2 „Rozbudowa 
sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie”. Zostały złoŜone trzy oferty.  
 
30.05.2007 
 

W dniu 29 maja 2007 roku nastąpiło otwarcie ofert dla „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków i modernizacja pompowni „Gryczana”. Zostały złoŜone trzy oferty. 
 
30.05.2007 
 

W dniu 29 maja 2007 roku Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę dla 
Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie” 
konsorcjum firmy: Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych Pol-Aqua SA – Lider, Prokom Sp. 
z o.o., GazomontaŜ S. A., Krol – Zakład Robót Drogowych i InŜynieryjno – Instalacyjnych, 
DKM – Laskowscy Sp. J. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i 
Robót Drogowych. 

Komisja ze względu na znaczne przekroczenie kwoty najkorzystniejszej oferty na 
mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, uniewaŜniła ww. postępowanie przetargowe. 
 
08.06.2007 
 
 W dniu 06 czerwca 2007 roku Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę 
dla Kontraktu nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacji pompowni „Gryczana” 
konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Saneco – Inwest Sp. z o.o. i wykluczyła 
Firmę K.T.S. ELPOM S.A., która nie spełniała warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

Komisja ze względu na znaczne przekroczenie kwoty najkorzystniejszej oferty na 
mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, uniewaŜniła ww. postępowanie przetargowe. 
 
08.06.2007 
 

W dniu 06 czerwca 2007 roku ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony dla 
Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie”, który 
został podzielony na 8 części. Wykonawcy mogą składać oferty na całe zmówienie lub na 
poszczególne części do 18 lipca 2007 roku do godziny 10:00, otwarcie nastąpi tego samego 
dnia o godzinie 10:30. 
 
 
 
 



22.06.2007  
 

W dniu 21 czerwca 2007 roku ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony dla 
Kontraktu nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni „Gryczana”. 
Wykonawcy mogą składać oferty do 20 lipca 2007 roku do godziny 10:00, otwarcie nastąpi 
tego samego dnia o godzinie 10:30. 
 

 


