
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 437958-2009 z dnia 2009-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie, w 

ramach Projektu Program... 

Termin składania ofert: 2010-01-07  

Kraków: Postępowanie nr: 7 PN 2009 Opracowanie programu 
funkcjonalno użytkowego, koncepcji programowo przestrzennej, 
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

dokumentów przetargowych SIWZ dla poszczególnych kontraktów w 
ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla 

Projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. 
Numer ogłoszenia: 33161 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 437958 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. 

małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA AKCYJNA. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie nr: 7 PN 2009 Opracowanie 

programu funkcjonalno użytkowego, koncepcji programowo przestrzennej, wniosku o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz dokumentów przetargowych SIWZ dla poszczególnych kontraktów w 

ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla 

Projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie.. 
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów 

niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie, w ramach Projektu Program gospodarki 

odpadami komunalnymi w Krakowie , realizowanego przez Zamawiającego jako Beneficjenta Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. i składa się z następujących 

zadań: a) Zadanie nr 1 - Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego, b) Zadanie nr 2 - Opracowanie 

koncepcji programowo-przestrzennej, c) Zadanie nr 3 - Przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, d) Zadanie nr 4 - Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. SIWZ 

dla poszczególnych kontraktów realizowanych w ramach przedsięwzięcia (Projektu). zwanych dalej 

dokumentacją lub zadaniem, przy czym Wykonawca: a) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do dokumentacji z prawem korzystania na polach eksploatacji wymienionych w umowie, b) udzieli 

Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny 

przedmiot 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Główny przedmiot 71318000-0 

Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne Główny przedmiot 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie 

działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w razie zaistnienia 

okoliczności, których strony nie przewidziały w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczących 

zmiany: a) terminu realizacji umowy, skrócenia, wydłużenia, realizacji w innej kolejności niż przewidywał to 

harmonogram robót, jeżeli zmiana jest wywołana warunkami atmosferycznymi, siłą wyższą, zmianą 

technologii, sposobu wykonania, zmianą materiałów itd., sposobem finansowania, b) wysokości 

wynagrodzenia, c) zakresu przedmiotowego ( rzeczowego ) umowy, ograniczenie, wyłączenie części, 

zamiana, z uwagi na warunki finansowe, celowość lub inne nieprzewidziane okoliczności, d) osób 

odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony wykonawcy lub ze strony zamawiającego, e) zmiany 

sposobu, technologii wykonania wskazanych w umowie na inny lub porównywalny lub właściwszy dla 

danego zamówienia lub w związku z powstaniem nowych rozwiązań technologicznych nie znanych w dacie 

składania ofert, f) sposobu rozliczenia, g) terminów płatności. 4. Strona zainteresowana wprowadzeniem 

zmian do umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w 

formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 5. Strona, która otrzymała propozycję 

zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu 

albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.31.80.00-0, 79.40.00.00-8. 
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SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: 1. Zamówienie finansowane będzie z: a) ze środków Funduszu Spójności w ramach 

projektu Pomoc techniczna dla sektora środowiska w Polsce - Memorandum Finansowe 2002 PL P PA 

013 w 75%, b) środków własnych KHK w 25%.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Socotec Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-809 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 53436,00 

Oferta z najniższą ceną: 53436,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57218,00 

Waluta: EUR. 
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