Kalendarium Projektu Nr 2003/PL/16/P/PE/037
pn:. „Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu”

06.2010

Przekazanie Raportu Końcowego przez stronę polską do Komisji
Europejskiej

28.04.2010

Podpisanie Raportu Końcowego dla Projektu

20.07.2009

zakończenie Kontraktu TA4 „Inżynier Kontraktu”

25.06.2009

odbiór końcowy Kontraktu W1 „Budowa Stacji Suszenia Osadów”

24.06.2009

umieszczenie tablicy pamiątkowej Projektu na budynku Stacji Suszenia
Osadu
16.11.2008
zakończenie Kontraktu TA4-1 „Inżynier Kontraktu dla W2-1”
25-29.08.2008
kontrola realizacyjna przeprowadzona przez przedstawicieli
NFOŚiGW; w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
13.08.2008
odbiór końcowy Kontraktu W2-1 „Budowa sieci kanalizacyjnej – II
etap”
09.01- 03.03.2008 kontrola UKS – celowości i zgodności z prawem gospodarowania
środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Funduszu
Spójności; w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
30.10.2007
Przekazanie placu budowy dla Kontraktu W2-1
16.07.2007
Podpisanie umowy dla Kontraktu TA4-1 – Wykonawca –
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą
w Elblągu
19.06.2007
Termin składania ofert dla Kontraktu TA4-1
04.06.2007
Zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania dla Kontraktu
TA4-1 pn.: „Inżynier Kontraktu dla W2-1” w Portalu UZP
(OWP/2007/06/04-999460)
10.05.2007
Podpisanie umowy dla Kontraktu W2-1 – Wykonawca –
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
– Melioracyjnych
MELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
12.04.2007
Termin składania ofert dla Kontraktu W2-1
15.03.2007
publikacja ogłoszenia o zamówieniu dla Kontraktu W2-1 w Biuletynie
Zamówień Publicznych (BZP nr 56, poz. 16986)
13.03.2007
przesłanie ogłoszenia o zamówieniu dla Kontraktu W2-1 pn.: „Budowa
sieci kanalizacyjnej – II etap” Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych
26.02.2007
odbiór końcowy Kontraktu W2 „Budowa sieci kanalizacyjnej”
11.12.2006
decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia zakresu
rzeczowego Projektu; zgoda na zrealizowanie dodatkowego zadania
obejmującego wybudowanie 4 850 m sieci kanalizacyjnej i jednej
przepompowni ścieków, wydłużenie terminu realizacji Projektu
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28.09.2005
27.09.2005
27.09.2005
26.09.2005
22.09.2005
08.09.2005
01.09.2005
29.08.2005
26.08.2005
19.08.2005
16.08.2005

do 31.12.2009
kontrola realizacyjna przeprowadzona przez przedstawicieli
NFOŚiGW; w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
przekazanie placu budowy na zakres budowy stacji suszenia osadów
(kontrakt W1)
podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu TA4 – Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. z Elbląga
zaproszenie do negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z
wolnej ręki (kontrakt TA4)
podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu W1 – Konsorcjum firm:
Hans Huber AG – Huber Technology - Energotechnika
Decyzja Prezesa UZP w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie
trybu zamówienia z wolnej ręki dla Kontraktu TA4
termin składania ofert (kontrakt W1)
kontrola realizacyjna przeprowadzona przez przedstawicieli
NFOŚiGW; w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
zaproszenie do złożenia oferty (kontrakt W1)
wniosek Zamawiającego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki
dla kontraktu TA4
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dla kontraktu
TA4 – nie złożono żadnej oferty
termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dla kontraktu TA4
negocjacje (kontrakt W1)
zaproszenie do złożenia oferty (kontrakt TA4)
negocjacje (kontrakt W1)
negocjacje (kontrakt W1)
negocjacje (kontrakt W1)
zaproszenie do negocjacji (kontrakt W1)
negocjacje (kontrakt TA4)
negocjacje (kontrakt TA4)
negocjacje (kontrakt TA4)
zaproszenie do negocjacji (kontrakt TA4)
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.07.2005

o udzielenie zamówienia dla kontraktu TA4
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

13-15.11.2006
29.06.2006
15.02.2006
06.02.2006
26.01.2006
01.12.2005
28.11.2005
24-28.10.2005
17.10.2005
13.10.2005
10.10.2005
07.10.2005

20.07.2005
15.07.2005
12.07.2005
08.07.2005
30.06.2005

o udzielenie zamówienia dla kontraktu W1
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu TA4 w BZP;
Nr 151, Poz. 35923
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu TA4 w Dz.U.
UE; S135 2005/S 135-134170
zamieszczenie treści ogłoszenia dla kontraktu TA4 na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Spółki MWiO
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (tryb – negocjacje z ogłoszeniem)
dla kontraktu TA4 do Dz.U. UE i BZP
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu W1 w BZP;
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29.06.2005
23.06.2005
22.06.2005
21.06.2005
21.06.2005
10.06.2005
31.05.2005
05.04.2005
18.03.2005
23.02.2005
08.02.2005
21.01.2005
20.01.2005
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13.01.2005
12.01.2005
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07.01.2005
04.01.2005
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29.12.2004
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Nr 133, Poz. 31392
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu W1 w Dz.U.
UE; S123 2005/S 123-121468
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dla kontraktu
TA4 z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
zamieszczenie treści ogłoszenia dla kontraktu W1 na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Spółki MWiO
zamieszczenie treści ogłoszenia dla kontraktu W1 na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Spółki
przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (tryb – negocjacje z ogłoszeniem)
dla kontraktu W1 do Dz.U. UE i BZP
wbudowanie Aktu Erekcyjnego inwestycji „Budowa sieci
kanalizacyjnej”
podpisanie Umowy dla kontraktu W2 – Budowa sieci kanalizacyjnej
powiadomienie Wykonawców o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia dla kontraktu W1 z powodu niezłożenia
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dla kontraktu W1
termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dla kontraktu TA4
termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dla kontraktu W2
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia dla kontraktu TA4
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu W1 w BZP;
Nr 13, Poz. 2823
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu W1 w Dz.U.
UE; S13, 2005/S 13-012072
zamieszczenie treści ogłoszenia dla kontraktu W1 na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Spółki MWiO oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (tryb – przetarg nieograniczony)
dla kontraktu W1 do Dz.U. UE i BZP
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu W2 w BZP;
Nr 6, Poz. 1153
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu W2 w Dz.U.
UE; S5, 2005/S 5-004232
zamieszczenie treści ogłoszenia dla kontraktu W2 na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Spółki MWiO oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (tryb – przetarg nieograniczony)
dla kontraktu W2 do Dz.U. UE i BZP
akceptacja przez MŚ dokumentacji przetargowej dla kontraktów W1
i W2
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu TA4 w BZP;
Nr 230, Poz. 61058
data publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla kontraktu TA4 w Dz.U.
UE; S249, 2004/S 249-214941
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16.12.2004

15.12.2004
14.12.2004
13.12.2004
16.11.2004
02.11.2004
12.10.2004
05.10.2004
16.09.2004
02-06.08.2004
20.07.2004
19.07.2004
13.07.2004

16.06.2004
02.06.2004
10.05.2004
16.04.2004

17.03.2004

Umowa finansowania dotycząca wdrażania Projektu Funduszu
Spójności – Środowisko 2003/PL/16/P/PE/037, zawarta między
Ministrem Finansów, reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w
MF Pana Andrzeja Jacaszka, a Ministrem Środowiska,
reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w MŚ, Pana Krzysztofa
Szamałka
zamieszczenie treści ogłoszenia dla kontraktu TA4 na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Spółki MWiO
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (tryb – przetarg ograniczony)
dla kontraktu TA4 do DZ.U. UE i BZP
akceptacja przez MŚ dokumentacji przetargowej dla kontraktu TA4
przekazanie do MŚ dokumentacji przetargowej dla kontraktów W1 i
W2
przekazanie do Ministerstwa Środowiska dokumentacji przetargowej
dla kontraktu TA4
przekazanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dla kontraktu
W2
przekazanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dla kontraktu
W1
przekazanie do NFOŚiGW dokumentacji przetargowej dla kontraktu
TA4
kontrola przedrealizacyjna dotycząca oceny przygotowania Spółki
MWiO do realizacji Projektu ISPA; przeprowadzona przez
Przedstawicieli NFOŚiGW; zakończona wynikiem pozytywnym
data publikacji wstępnego ogłoszenia o planowanych zamówieniach
w DZ.U. UE; Kontrakty: W1 – S139, 2004/S 139-118824; W2 – S139,
2004/S 139-118825; TA4 – S139, 2004/S 139-119152
data publikacji wstępnego ogłoszenia o planowanych zamówieniach
w BZP; Kontrakty: W1 – Nr 118, Poz. 34377; W2 – Nr 118, Poz.
34376; TA4 – Nr 118, Poz. 34375
przesłanie do Dz.U. UE i BZP wstępnego ogłoszenia informacyjnego
o planowanych zamówieniach – dla kontraktów: W1 – „Budowa stacji
suszenia osadów”, W2 – „Budowa sieci kanalizacyjnej” i TA4 –
„Inżynier Kontraktu”
podpisanie przez NFOŚiGW i Spółkę MWiO Porozumienia o realizacji
Projektu „Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu” w ramach programu
ISPA 2003
podpisanie Umowy z firmą Alanet Global na pomoc techniczną
w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla pozostałych
kontraktów
Komisja Oceny Ofert w Warszawie - wybór firmy Alanet Global jako
wykonawcy kontraktu TA3; Cena 157 800 €
Umowa Finansowania dotycząca wdrażania Projektu ISPA
2003/PL16/P/PE/037 „Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu” zawarta
między Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Igorem A.
Chalupec a Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
Krzysztofem Szamałkiem
uchwała Nr 3/2004 zarządu MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu w sprawie
wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Miejskich
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27.02.2004
12.02.2004
12.02.2004

10.02.2004

18.12.2003

Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu oraz zmiany
schematu organizacyjnego Spółki – ustanowienie Jednostki
Realizującej Projekt – PIU
postanowienie Ministra Środowiska w sprawie powierzenia funkcji
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ISPA 2003/PL/16/P/PE/037 Panu
Romanowi Gajkowskiemu
przekazanie do NFOŚiGW - Zakresu Zadań (ToR) dla kontraktu TA3:
„Pomoc techniczna dla PIU – przygotowanie dokumentacji
przetargowej dla kontraktów nr W1, W2 i TA4”
udzielenie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pełnomocnictwa na prowadzenie
przetargów zgodnie z zasadami zawartymi w „Praktycznym
Przewodniku zawierania umów finansowych z ogólnego budżetu
wspólnot Europejskich dotyczących działań zewnętrznych”
uchwała Nr 1/2004 zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni
sp. z o.o w Grudziądzu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektu ISPA w osobie pana Romana Gajkowskiego
pełniącego w MWiO funkcję Dyrektora ds. Gospodarki Ściekowej
podpisanie Memorandum Finansowego przyznającego środki
pomocowe na przedsięwzięcie „Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu”
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