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ZAMAWIAJĄCY: 

 
Krakowski Holding Komunalny S.A. 

ul. Jana Brożka 3 
30-347 Kraków 

tel.: 012 269-15-05, fax: 0-12 269-15-10 
http://www.khk.krakow.pl 

oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 

tel. 022 45 90 100, fax: 022 45 90 101 
http://www.nfosigw.gov.pl 

 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, 
poz.1655), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ 

 
Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich 

poniżej równowartości 133.000 euro 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

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” 

 
 

Postępowanie nr: 7/PN/2009 
 
 

Kraków, dnia 21 grudnia 2009 roku  
 

Kontrakt nr 3 
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§1. Definicje 

 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o: 
 

a) Dokumentacji przetargowej - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację, 
ewentualne zmiany do specyfikacji wprowadzone zgodnie z §13. oraz wszelkie inne 
wyjaśnienia, informacje przekazane wykonawcom przez Zamawiającego, 

b) Komisji przetargowej – należy przez to rozumieć wybrany Zespół przedstawicieli 
Zamawiającego dokonujący wyboru najkorzystniejszej oferty składający się z co 
najmniej trzech osób powołany przez Prezesa Zarządu KHK S.A., 

c) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z 
późniejszymi zmianami), 

d) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego; 

e) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Krakowski Holding Komunalny S.A. 
w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy 
czym Krakowski Holding Komunalny S. A. upoważniony jest do przeprowadzenia i 
udzielenia zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz. 

 
 

§2.Informacje o Zamawiającym 
Zamawiającymi w niniejszym przetargu są : 
 

1. Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie (ul. J. Brożka 3, 30-347 
Kraków, http://www.khk.krakow.pl), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 
KRS pod numerem 0000006301 XI Wydział Gospodarczy w Krakowie, będącą 
podatnikiem VAT - nr identyfikacyjny NIP: 679-18-62-817; Regon 351118089 i 
kapitale zakładowym w wysokości 1.062.180.000,00 złotych w całości opłaconym - 
spółka dominującą w grupie kapitałowej krakowskich spółek komunalnych, zwany 
dalej KHK. 

 
Spółka na mocy uchwały nr LVI/710/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 
2008 r. Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. powierzono przygotowanie 
projektu, budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w 
Krakowie (ZTPO), a inwestycja będzie realizowana w ramach 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 dla Projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi 
w Krakowie. Projekt jest wpisany pod numerem 2.1-3 na listę „Projektów 
Indywidualnych”, a jego bezpośrednim beneficjentem jest Krakowski Holding 
Komunalny S.A. 
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2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559 zwanym dalej NFOŚiGW 
w imieniu których i na rzecz których, na podstawie Porozumienia o 
współfinansowaniu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przedsięwzięcia pn. 
„Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” ze środków pomocy 
technicznej z Funduszu Spójności nr 4095/2009, na podstawie art. 16 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.), działa: 
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie. 

OSOBY DO KONTAKTU 
 
Jacek Gryzło (jgryzlo@khk.krakow.pl),  
Aleksander Zyga (az@khk.krakow.pl) 
tel: 12-269-15-05, 
 

§3. Opis procedury udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy. 
Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasady 
określone w niniejszej Specyfikacji. 

2. Wszczęcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia następuje w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 

a) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie KHK – na tablicy ogłoszeń; 
b) na stronie internetowej KHK www.khk.krakow.pl; 

jednak nie wcześniej niż przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych UZP. 

 
§4. Źródła finansowania 

 
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%. 
2. Kwota środków jakie Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 

64.481 EURO. 
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku z zawarciem Umowy określone będzie 

w EURO. 
 

§5. Opis 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: 
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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. 
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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. 

 
§6. Termin wykonania zamówienia  

 
Zamówienie winno zostać zrealizowane w następujących terminach 

a) dla Zadania nr 1 – 6 tygodni od dnia podpisania umowy; 
b) dla Zadania nr 2 – 7 tygodni od dnia podpisania umowy; 
c) dla Zadania nr 3 – 7 tygodni od dnia podpisania umowy; 
d) dla Zadania nr 4 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 
§7. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: 
 
a) Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał: 
- 3 programy funkcjonalno-użytkowe lub projekty techniczne dla przedsięwzięć z 

zakresu gospodarki odpadami, 
- przynajmniej 3 dokumentacje przetargowe na kontrakty wykonawcze dotyczące 

projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami wartości większej niż 
50 mln PLN każdy, 

- posiada aktualną polisę ubezpieczeniową na kwotę równą co najmniej wartości 
zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę co najmniej wartości zamówienia. 

 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć: 

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu 
zaświadczającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

- wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ; 

- dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 
Przedkładane dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane 
należycie muszą zawierać, co najmniej: 
 
- Wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 

realizował zamówienie, którego dokumenty dotyczą, 
- Wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, 
- Opinię (referencje) wydającego stwierdzającą, że zamówienie zostało 

wykonane należycie, 
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- Podpis przedstawiciela podmiotu wydającego opinię. 
 
b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. przynajmniej 7 osobami, w tym: 
 
- Przynajmniej 3 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie w pracy  i co 

najmniej uczestnictwo przy opracowaniu 3 programów funkcjonalno-użytkowych lub 
projektów technicznych w tym co najmniej dwa w sektorze ochrony środowiska i 
wykształcenie wyższe, 

- Przynajmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie w pracy  i co 
najmniej uczestnictwo przy opracowaniu 3 dokumentacji przetargowych na kontrakty 
wykonawcze dotyczące projektów z zakresu gospodarki odpadami wartości większej 
niż 50 mln PLN każdy. 

 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć  
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz nazwę zadania, które będzie osoba 
wykonywała. 

 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
5. Złożą wszystkie dokumenty w formie wymaganej w niniejszej Specyfikacji. 

 
§8. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych pod rygorem 

odrzucenia oferty. 
3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Zamawiający nie będzie pobierał wadium za przystąpienie do przetargu. 
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze 

oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda strona powinna 
być ponumerowana i parafowana, zaś wszystkie strony połączone w sposób trwały. 
Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna posiadać spis treści i spis załączonych 
dokumentów. 

7 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
7.1 dane identyfikacyjne Wykonawcy; 
7.2 krótką charakterystykę Wykonawcy (maksymalnie dwie strony); 
7.3 wykaz (Załączniku Nr 3 do SIWZ) wykonanych z należytą starannością w okresie 

ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:  
a) trzech programów funkcjonalno-użytkowych lub projektów technicznych dla 

przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, w tym co najmniej 1 (jeden) 
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dotyczący inwestycji budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych, 

b) trzech dokumentacji przetargowych na kontrakty wykonawcze dotyczące 
projektów z zakresu ochrony środowiska o  wartości większej niż 50 mln PLN 
każdy. 

7.4 dokumenty potwierdzające, że usługi opisane w pkt 7.3 zostały wykonane należycie  
(np. list referencyjny, protokół odbioru); 

7.5 projekt umowy wykonania zamówienia uwzględniający warunki przedstawione 
w Załączniku Nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) ; 

7.6 oświadczenie, o zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, i 
akceptację jej zapisów; 

7.7 cenę w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97 
poz. 1050 z poźn. zm.), którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy 
wraz z przewidywanym sposobem i terminami regulowania zobowiązań przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania zamówienia. Cena 
oferty musi być podana w EUR cyfrowo i słownie z dokładnością do dwu miejsc 
po przecinku sumarycznie oraz dla każdego zadania, jeżeli występują; 

7.8 następujące dokumenty przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
(zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 p.605) zmienione 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (Dz.U. Nr 
188, poz. 1155), tj.: 

a) dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego - 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej zawierający potwierdzenie, że Wykonawca 
prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem 
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert), w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, wymagany 
dokument musi być złożony przez każdego z wykonawców składających 
ofertę wspólną. W przypadku oświadczenia dokument taki może być złożony 
wspólnie i podpisany przez wszystkich wykonawców lub przez Pełnomocnika; 

b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 
i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z 
powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy z wykorzystaniem 
wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ. 

7.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 7.8. lit. 
a) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz że nie orzeczono wobec niego 
zakazu ubiegania się o zamówienie (należy złożyć dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

7.10 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się któregoś z wymaganych powyżej 
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania (należy złożyć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert). 

 
 

§9. Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów przetargowych. 
Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej będą odrzucone. 
 

 
§10. Opis kryteriów oceny oferty i ich znaczenia 

 
1. Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

Cena - 100 % 
 
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Cena podana w ofercie musi uwzględniać 

cały zakres prac i wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy wraz z podatkiem od 
towarów i usług, jeżeli będzie on prawnie należny. 

 
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 

 
§11. Termin związania ofertą 

 
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

§12. Istotne postanowienia umowy 
 
 
Istotne postanowienia umowy stanowią zał.  nr 3 do SIWZ. 
 

 
§13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. J. Brożka 3, pok. 138 w 

zaklejonej i nieprzezroczystej kopercie zaadresowanej następująco:  

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie 
30-347 Kraków 
ul. Jana Brożka 3 (pok. 138) 
Oferta przetargowa (względnie: zmiana oferty, wycofanie oferty) 
„Postępowanie nr: 7/PN/2009- nie otwierać do dnia 7 stycznia 2010 r. godz. 11.00.” 

 
i opatrzonej nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 
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Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 
oznakowana została dana Oferta. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i 
godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 7 stycznia 2010 roku o godzinie 10.30. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez 
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 7 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00. w siedzibie 
Zamawiającego, w Krakowie, ul. J. Brożka 3, pok. 138. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą 
uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na 
finansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące: ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia. 

8. Ogłaszane informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. 
9. Zamawiający prześle informacje, o których mowa w pkt. 6. i 7. nieobecnym 

Wykonawcom na ich wniosek. 
 

§14. Oferty zamienne, wycofanie oferty 
 
W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu sposobu postępowania podanego w §13. 
niniejszej specyfikacji z odpowiednim dopiskiem na kopercie „ZMIANA OFERTY” lub 
„WYCOFANIE OFERTY”. Wewnątrz koperty należy wówczas umieścić stosowną 
informację podpisaną przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w 
imieniu Wykonawcy lub osoby przez nie upoważnione. 
 

§15. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania koperty, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
 

§16. Badanie i ocena ofert 
 
1. Druga część posiedzenia komisji przetargowej (badanie i ocena ofert) nie jest dostępna dla 

osób reprezentujących Wykonawców lub nieupoważnionych. Informacje z tej części nie 
będą udostępnione, z wyjątkiem informacji, które na podstawie ustawy są jawne, na 
zasadach określonych w §13. pkt 6. i 7. 

2. W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia 
przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Zamawiający dokona oceny 
spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie 
spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w §8. SIWZ. Niespełnienie 
chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy: 
a) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy; 
b) nie spełniają warunków określonych w §7. SIWZ; 
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4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli w toku badania ofert okaże się, że: 

a) oferta jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny; 
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi 
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

8. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także wykonawców w 
wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, na zasadach określonych w art. 87 ustawy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do wyrywkowego (losowego) 
weryfikowania informacji zawartych w ofercie. W przypadku uzyskania potwierdzenia o 
zamieszczeniu w ofercie nieprawdziwych informacji, oferta taka zostanie wykluczona z 
postępowania. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie i SIWZ oraz została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

12. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin 
podpisania umowy. 

 
§17. Ogłoszenie wyników przetargu 

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na 
stronie internetowej Zamawiającego, a także przekazane zostaną Wykonawcom pisemnie, 
faksem oraz pocztą. 
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§18. Zawarcie umowy 

 
1. Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana 

w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą w miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 2 do 
SIWZ z zastrzeżeniem §5. pkt 4 SIWZ. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku z zawarciem Umowy określone będzie w 
EURO. 

§19. Unieważnienie przetargu 
 
Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§20. Wadium 

Zamawiający nie żąda do Wykonawców wniesienia wadium. 
 

§21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI w 
art. 179 – art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy. 
 

§22. Pozostałe informacje 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

§23. Załączniki 
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych usług 
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji umowy 
 
 Niniejszą Specyfikację zatwierdzam  

  Prezes Zarządu KHK S.A. 
   

Kraków, dnia 21 grudnia 2009 roku  Marek Jaglarz 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  [...........................] 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
[nazwa i adres Zamawiającego] 
 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655): 

 
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

[……………………………..]1, 
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia /  przedstawiam (y) pisemne zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 
5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek 

zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655)  

 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i  data 

      
      

                                                           
1 Zamawiający podaje nazwę postępowania.  
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 
W dniu .......................2010 roku, w Krakowie, pomiędzy: 
 
Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w 
Krakowie, przy ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, 
posiadającym NIP: 679-18-62-817 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.062.180.000 zł w 
całości opłaconym, z Zarządem w składzie Marek Jaglarz – Prezes Zarządu, Małgorzata 
Marcińska – Wiceprezes Zarządu, zwanym dalej KHK 
i  
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 
Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwanym dalej NFOŚiGW 
w imieniu których i na rzecz których, na podstawie Porozumienia o współfinansowaniu 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przedsięwzięcia pn. „Program gospodarki 
odpadami komunalnymi w Krakowie” ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności 
nr 4095/2009, na podstawie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), działa: 
 
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie. 
 
reprezentowana przez: 
 
Marka Jaglarza- Prezesa Zarządu KHK 
 
zwanych dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  
 
a 
………………………………….. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………..( nr ewiden………) z siedzibą 
w ……………… przy ul. ………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”. 

* 
Zważywszy, że: 
- na mocy uchwały nr LVI/710/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. 

Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. powierzono przygotowanie projektu, 
budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie 
(ZTPO),  

- inwestycja będzie realizowana w ramach 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 dla Projektu 
„Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, 

- projekt jest wpisany pod numerem 2.1-3 na listę „Projektów Indywidualnych”, a jego 
bezpośrednim beneficjentem jest Krakowski Holding Komunalny S.A., 

strony zawierają umowę o następującej treści: 
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§1. 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ………..……… prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 
Zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, w tym ze środków  Funduszu 
Spójności na podstawie MEMORANDUM FINANSOWEGO nr 2002/PL/16/P/PA/013 
oraz  środków własnych Zamawiających. 

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

„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. 
Giedroycia w Krakowie”, w ramach „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w 
Krakowie”, zwanych dalej „dokumentacją” 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 - Opracowanie 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), 
 
zwanego dalej „dokumentacją” lub „zadaniem”, przy czym Wykonawca: 
a) przeniesie majątkowe prawa autorskich do dokumentacji z prawem korzystania na 

polach eksploatacji wymienionych w umowie; 
b) udzieli rękojmi na wykonaną dokumentację. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.. 
4. Umowa zostanie w całości wykonana w następujących terminach: 

a) dla Zadania nr 1 – 6 tygodni od dnia podpisania umowy; 
b) dla Zadania nr 2 – 7 tygodni od dnia podpisania umowy; 
c) dla Zadania nr 3 – 7 tygodni od dnia podpisania umowy; 
d) dla Zadania nr 4 – 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 
5. Każde Zadanie określone w ust.2 będzie przedmiotem odrębnego odbioru i rozliczenia.  
6. Odbiór każdego Zadania odbywać się będzie według zasad określonych w  §4 Umowy. 

 
§2. 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z dołożeniem najwyższej staranności, 
terminowo, a w szczególności wykonać dokumentację określoną w §1. zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z uwzględnieniem współczesnych 
technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz SIWZ wraz z załącznikami, 
a Zamawiający do odbioru i zapłaty wynagrodzenia za te prace w terminie. 

2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszystkie dokumenty 
i informacje jakimi dysponował Zamawiający w chwili zawarcia umowy. 

3. Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji umowy, co nie zwalnia je od 
odpowiedzialności za terminowe lub należyte wykonanie umowy. 
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4. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający otrzyma dodatkowe informacje lub 
dokumenty wówczas niezwłocznie je dostarczy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje 
się do ich uwzględnienia w wykonywanej dokumentacji. Wykonawca zwróci te 
dokumenty Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.  

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 
Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać 
dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w 
celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie uzyskanych 
informacji, stanowiących dane w zakresie przedmiotu umowy. 

 
§3. 

Prawa autorskie 
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego na czas nieoznaczony, jednakże nie krótszy niż lat 10, majątkowe prawa 
autorskie do dokumentacji, o której mowa w §1. z prawem do korzystania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenia określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, techniką magnetooptyczną, techniką video, techniką komputerową 
lub przy pomocy rzutnika 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie  lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. B – 
publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz 
reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) w zakresie używania i wykorzystania w całości lub części, 
e) wprowadzania zmian, udostępniania w takim zakresie jaki wynika z przeznaczenia i 

celu dla którego realizowana jest dokumentacja oraz w zakresie wynikającym z 
Memorandum Finansowego uzgodnionego pomiędzy Komisją Europejską a 
Rzeczpospolitą Polską dotyczącą przyznania środków pomocowych z 
Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej dla następującego działania 
Pomoc techniczna dla sektora środowiska w Polsce; Przedsięwzięcie ISPA nr 
2002/PL/16/P/PA/013. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w wypadku 
korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1. 

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 1 zostało wkalkulowane w wynagrodzenie, o którym mowa w §5. 
ust. 1 umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
dokumentacji. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na 
dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w dokumentacji, do której 
Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę, że nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu dokumentację w stanie wolnym od obciążeń 
prawami osób trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a 
w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia paw 
własności intelektualnej. 

 
§4. 

Odbiór dokumentacji 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru każdego z Zadań, z co 
najmniej 3 ( trzy ) dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację dla każdego z zadań, o 
której mowa w §1. w umówionym terminie, w 3 (trzech) egzemplarzach w formie 
pisemnej oraz w formie elektronicznej. 

3. Do dokumentacji lub poszczególnych jej części będących przedmiotem odrębnego odbioru 
i rozliczenia zostanie dołączony wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne 
oświadczenie, iż jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz że posiada wszystkie wymagane prawem i umową uzgodnienia. 

4. Zamawiający deklaruje, że w ciągu 14 (czternastu) dni wniesie ewentualne uwagi do 
dokumentacji przekazanej w wyniku realizacji danego zadania, jednakże zastrzega sobie 
prawo zgłaszania uwag również  co tym terminie.  

5. Jeżeli Zamawiający wniesie uwagi do dokumentacji przekazanej w wyniku realizacji 
danego zadania, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić je w terminie 14 (czternastu) dni 
od dnia otrzymania informacji o ww. uwagach, po czym Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu zaktualizowaną wersję dokumentacji o której mowa w §1. w 3 (trzech) 
egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej. 

6. Odbiór każdego z zadań nastąpi w terminie 7 dni od złożenia przez wykonawcę 
zaktualizowanej dokumentacji na podstawie Protokołu Odbioru Zadania podpisanego 
przez Wykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego. 

7. Protokół Odbioru, o jakim mowa w ust.6 powinien zawierać w szczególności: 
a) dzień i miejsce odbioru zadania; 
b) informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu Zadania; 
c) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad 

w terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni 
i w ramach wynagrodzenia określonego w §5.  

8. Podczas odbioru Zadań przez Zamawiającego terminy realizacji Umowy ulegają 
zawieszeniu. 

9. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Zadania, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których dokumentacja została utrwalona. 

10. Okoliczność, że Zamawiający odebrał dane Zadanie bez zastrzeżeń, nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do żądania uzupełnienia lub poprawienia odebranego etapu 
Zadania w dalszym terminie obowiązywania Umowy, jak również  w okresie trwania 
rękojmi. 

 
§5. 

Wynagrodzenie 

1 Maksymalna kwota zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy, stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
umowy w pełnym zakresie wynikającym z §1., wynosi …………….. EUR netto (słownie: 
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………………………………………………), + podatek od towarów i usług, jeżeli będzie 
on prawnie należny.  

2 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z  
realizacją  umowy, w tym między innymi:  

a) wartość badań, materiałów, urządzeń i osprzętu, 
b) koszt wymaganych uzgodnień, ubezpieczeń, itp., 
c) zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatek od towarów i usług, jeżeli będzie on 

prawnie należny oraz pozostałe składniki cenotwórcze, 
d) inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji umowy, w tym 

także ubezpieczenia, 
e) koszty transportu i delegacji. 

§6. 
Rozliczenie 

1. Strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych po wykonaniu umowy i 
podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Zadania, z którego wynika, że 
Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z  
w razie ujawnienia się wad później.  

3 Wykonawca dla Zadania wystawi dwie odrębne dwie faktury: 
a) jedna dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 

siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559  na kwotę 
obejmującą 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kosztów kwalifikowanych netto 
(Wynagrodzenie Wykonawcy) oraz podatek od towarów i usług, jeżeli będzie on 
prawnie należny, w równowartości kwoty euro przeliczonej zgodnie z Ustawą o 
podatku od towarów i usług, 

b) druga dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. na kwotę obejmująca  
25% (dwadzieścia pięć procent) kosztów kwalifikowanych netto (Wynagrodzenie 
Wykonawcy) powiększonych o podatek od towarów i usług, jeżeli będzie on 
prawnie należny, w równowartości kwoty euro przeliczonej zgodnie z Ustawą o 
podatku od towarów i usług", oraz wszelkie koszty, nie będące kosztami 
kwalifikowanymi w rozumieniu Memorandum Finansowego. 

4 Wykonawca obie faktury dostarczy na adres NFOŚiGW. 
5 Faktury powinny być wystawione z zachowaniem przepisów prawa polskiego, a ponadto 

zawierać kwotę netto w EURO, tytuł i numer Umowy, stawkę oraz kwotę podatku VAT 
w PLN, wartość usługi brutto, a także rachunek bankowy Wykonawcy. 

6 Płatności nastąpią przelewem na konto wskazane na fakturach, w terminie do 45 dni od 
daty otrzymania przez NFOŚiGW prawidłowo wystawionych, zarówno pod względem 
formalnym, jak i merytorycznym, faktur. 

7 Zamawiający nie gwarantuje realizacji płatności, jeżeli prawidłowo wystawione faktury 
nie zostaną dostarczone do NFOŚiGW w terminie 45 dni przed upływem okresu 
wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Spójności tj. do 16.11.2010r. 
NFOŚiGW nie zrealizuje płatności po okresie wydatkowania środków, tj. po dniu 31 
grudnia 2010 r. 

8 Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego z 
którego wypłacane są środki. 

9 W przypadku zapłaty wynagrodzenia w PLN zostanie ona dokonana w równowartości 
kwoty EURO, przeliczonej na PLN po kursie kupna EURO obowiązującym w dniu 
dokonania zapłaty w banku, w którym rachunek posiada NFOŚiGW, dla płatności 
obciążających NFOŚiGW, zaś w przypadku płatności obciążających KHK, po kursie 
kupna EURO obowiązującym w dniu dokonania zapłaty w banku, w którym rachunek 
posiada KHK. 
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10 Zapłata podatku VAT nastąpi w PLN, w równowartości kwoty EURO przeliczonej 
faktury zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, na rachunek Wykonawcy 
otwarty w PLN. 

 
§7. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 

Zamówienia,  co dotyczy m.in. sytuacji, gdy: 
a) występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, 

jakiemu ma służyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera 
kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z 
rzeczywistym stanem, lub 

b) narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub 
prawa pokrewne, lub też jest obciążony prawami osób trzecich, 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy Przedmiot Zamówienia, wykonując uprawnienia z 
tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 5 dni, a po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić 
usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może 
odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów. 

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy 
odstąpić lub żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy 
wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli 
wykaże, że wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek 
Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i 
uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Przedmiotu Zamówienia 
niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru Przedmiotu Zamówienia nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub 
odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. 
Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Zamówienia i Strony wyłączają 
stosowanie art. 563 §1. i 2 K.c. 

§8. 
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części strony ustalają 
odpowiedzialność na zasadzie kar umownych.  

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w całości lub w części w wysokości 0,5%  

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5. za każdy dzień zwłoki, licząc od 
umownego terminu jej dostarczenia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady - wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w §5. za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
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c) za odstąpienie od umowy w całości lub części wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w §5. ust.1. 

3. Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia umownego netto w sposób analogiczny 
do rozliczenia wynagrodzenia. 

4. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia. 
5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki w 

wysokości ustawowej. 
6. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
7. Jeżeli w czasie postępowań, prowadzonych z użyciem dokumentacji, wykryte zostaną 

braki lub wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest wady usunąć na 
własny koszt w żądanym przez Zamawiającego terminie, który nie będzie jednak  krótszy 
niż 5 dni roboczych, natomiast braki uzupełnić niezwłocznie, pod rygorem naliczenia kar 
umownych, na zasadach określonych w ust. 2 lit.b ). 

8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji dla danego zadania wygasają w 
stosunku do Wykonawcy po upływie 24 miesięcy, od daty odbioru dokumentacji.  

 
§9 

Sposób koordynacji realizacji umowy 
1. Dla koordynacji wykonania postanowień niniejszej Umowy, strony wyznaczają swoich 

przedstawicieli w osobach: 
 

a) ze strony Zamawiającego    ...................   tel.: 
b) ze strony Wykonawcy   –  .…………..   tel.: 

 
2. Jakakolwiek zmiana tych osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 
3. Osoby wymienione w ust. 1 nie są umocowane do zmian umowy. 
4. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie: 

a) listem poleconym, 
b) przesyłką kurierską, 
c) faksem, 
d) za pomocą poczty e-mail z telefonicznym potwierdzeniem otrzymania. 

Zamawiający      Wykonawca 
Krakowski Holding Komunalny S.A. Nazwa: 
ul. Jana Brożka 2, 3,-347 Kraków Adres: 
Tel.: 012 269 15 05, fax. 012 269 15 10 Telefon:, fax: 
e-mail: biuro@khk.krakow.pl 
e-mail: az@khk.krakow.pl 

e-mail: ................................................ 
e-mail: ................................................ 

Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze Stron lub z datą podaną na 
zawiadomieniu, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. 

 
§10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony, zgodnie z art.144 ustawy  
Prawo zamówień publicznych.   

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

4. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy za zgodą 
Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej.  

5. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. 
6. Załączniki stanowią integralną część umowy: 

a) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
b) załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji umowy  

7. Strony deklarują ugodowe rozwiązywanie sporów, w razie braku porozumienia, 
ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 
   

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie w ramach Pomocy Technicznej usług 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia 
w Krakowie”, które przewidywane jest w ramach realizacji Projektu „Programu 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. 

 
1 Przedmiotem zamówienia, jest: 

 
I. ZADANIE nr 1 

„Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy 
ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej PFU. 
 

II. ZADANIE nr 2 
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanej dalej KPP. 
 

III. ZADANIE nr 3 
„Opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej 
wniosku ULICP. 

 
IV. ZADANIE nr 4 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. SIWZ dla 
poszczególnych kontraktów realizowanych w ramach przedsięwzięcia (Projektu)”, 
zwanych dalej SIWZ. 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych na poszczególne 
zadania od I do IV. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
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2 Założenia projektu: 
 
Projekt ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm 
ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Poprzez ich realizację możliwe 
będzie osiągnięcie poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i progu ilości odpadów 
dopuszczanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami 
(głównie dyrektywą 99/31/WE), co wiąże się ze: 

 zmniejszeniem masy i objętości odpadów deponowanych na składowiskach, 
 znaczącą eliminacją składowania odpadów w stanie nieprzetworzonym, 
 racjonalnym zwiększeniem odzysku surowców, 
 uzyskiwaniem „zielonej energii”. 

 
Planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapisów następujących 
dokumentów:  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Uszczegółowienie Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z 
dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” 
(Monitor Polski 06.90.946),  

 Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 91, poz. 554) oraz Uchwałą Nr XLIII/529/08 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/1011/06.  

 Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego przyjętego przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XI/133/07 z dnia 24 września 
2007r.  

 Plan gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2005-2007 z 
uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008 – 
2011’’ przyjęty został, jako Załącznik do uchwały Nr LXXVI/737/05 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku wraz z jego aktualizacją przyjętą uchwałą nr 
LXXVIII/999/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia 
aktualizacji „'Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa”. 

 
 

3 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia - opis Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie: 

 
a) Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie, dalej zwany 

ZTPO, należy zaprogramować na pracę ciągłą przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z 
gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności co najmniej 7800 h/rok (325 dni/rok). Do 
procesu termicznego przekształcania w piecu rusztowym kierowane będą zmieszane 
odpady komunalne. 

 
Zakładane parametry zakładu: jm wartość 
Nominalna wydajność jednej linii termicznego 
przekształcania 

Mg/h 14 

Ilość linii termicznego przekształcania - 2 
Minimalny czas pracy linii termicznego przekształcania h 7 800 
Instalacja waloryzacji żużli zapewniająca odzysk metali 
oraz wytwarzanie kruszyw drogowych (wykorzystanie 

Mg/rok 66 000 
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Zakładane parametry zakładu: jm wartość 
ok. 95%) 
Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i 
stałych pozostałości z oczyszczania spalin 

Mg/rok 11 300 

Zmieszane odpady komunalne – wydajność instalacji Mg/rok 220 000 
Nominalna wartość opałowa  kJ/kg 8 800 
Minimalny zapas odpadów dni 4 
Piec rusztowy (pochylony lub poziomy) zintegrowany z 
kotłem odzysknicowym, turbina upustowo-kondensacyjna 

  

Ciśnienie maksymalne pary 
(para nasycona ~ 250 °C) 

MPa 4 

Temperatura maksymalna pary °C 400 
Temperatura maksymalna spalin przed przegrzewaczem 
(dla ww. parametrów) 

°C 650 

 
System oczyszczania spalin (opcjonalnie z technologią 
skraplania spalin i odzysku energii z kondensatu) 

Metoda Odczynnik 

Odsiarczanie spalin Pół-sucha Mleczko 
wapienne 

Odazotowanie spalin SNCR Suchy mocznik 
Redukcja dioksyn i rtęci Strumieniowo-

pyłowa 
Węgiel aktywny 

 
Bilans energetyczny [MW] minimum Produkcja Eksport Potrzeby własne
Tylko energia elektryczna 16,8 14,5 2,3 
Kogeneracja - Energia elektryczna 8,7 6,4 2,3 
Kogeneracja - Energia cieplna 35,0 35,0 - 

 
b) Zakład zlokalizowany zostanie na działkach położonych w obrębie 43, Dzielnica XVIII 

Nowa Huta: Nr ewidencyjne działek to: 

64/32 o pow. 5,5065 ha; 
64/10 o pow.   0,041 ha; 
64/17 o pow. 0,1262 ha; 

Gmina Miejska Kraków jako właściciel działek, Uchwałą NR LXXX/1048/09 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. wyraziła zgodę na ich wniesienie aportem do 
kapitału Zamawiającego. 

c) Na działkach przewidzianych pod lokalizację ZTPO nie istnieje żadna infrastruktura 
sieciowa poza kanalizacyjną zlokalizowaną w granicy działki 

d) W sąsiedztwie analizowanego terenu znajduje się stacja transformatorowo rozdzielcza 
(GPZ Wanda) zasilana dwutorową linią wysokiego napięcia 220kV.  

e) Najbliższy możliwy do wykorzystania fragment magistrali ciepłowniczej to magistrala 
zasilająca miejski system ciepłowniczy z siłowni ArcelorMittal DN700, przebiegająca 
wzdłuż Alei Solidarności. Możliwość włączenia do sieci w okolicach komory KR 
zlokalizowanej w pobliżu centrum administracyjnego huty.  

f) Przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu obsługi krakowskiego wodociągu miejskiego. 
Układ sieci wodociągowej oparty jest o magistralę Ф 400 mm, która przebiega 
w ul. Igołomskiej. W najbliższych latach planowana jest modernizacja tej magistrali i 

Zaplecze socjalno-administracyjne (pomieszczenia 
biurowe i socjalne, urządzenia sanitarne) 

liczba 
pracowników 

70 
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zmiana średnicy na Ф 500 mm. Istnieje możliwość podłączenia do tej magistrali poprzez 
budowę ok. 500 m odcinka sieci wodociągowej o średnicy Φ 150 mm wzdłuż ulicy J. 
Giedroycia. 

g) Możliwość włączenia do systemu kanalizacji miejskiej odprowadzającej ścieki do 
oczyszczalni ścieków Kujawy poprzez wykonanie przyłącza do II nitki kolektora Nowej 
Huty przebiegającego w północnej granicy działki (działka nr 64/10). Ponadto istnieje 
możliwość odprowadzania ścieków do urządzeń oczyszczalni ArcelorMittal (przy 
porozumieniu z operatorem). 

h) Zakład musi spełniać rygorystyczne przepisy krajowe, UE oraz musi być zaprojektowany 
w oparciu o Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). 

i) Budowa ZTPO obejmuje funkcjonalnie budowę linii termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali 
żelaznych i nieżelaznych oraz instalację do zestalania popiołów i stałych pozostałości z 
oczyszczania spalin.  

j) Zakładany zakres prac inwestycyjnych zapewni maksymalny odzysk energii w postaci 
energii elektrycznej i cieplnej przy minimalnym powstaniu odpadów z procesów spalania 
odpadów.  

k) Inwestycja będzie wykonana w oparciu o ramowe warunki kontraktu FIDIC na roboty z 
projektowaniem pn. „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, 
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę”, opublikowane przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów FIDIC (wyd. I, rok 1999, w języku ang.), tzw. „żółty FIDIC”: 

l) Opracowując dokumentację objętą niniejszym zamówieniem, wykonawca przygotowując 
opracowania winien zakładać, że budowa ZTPO będzie zlecana wg zasady „pod klucz”, a 
na przyszłym wykonawcy realizującym projekt i roboty budowlane będzie ciążyło: 

a) projektowanie i wytyczenie, w tym: 
• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej 

oraz powykonawczej,  
• opracowanie projektu rekultywacji gruntu wybranego z terenu inwestycji oraz 

sposób jego zagospodarowania, 
• opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,  
• wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, pozwolenia 

i decyzje w celu wykonania projektów i wybudowania inwestycji zgodnie 
zobowiązującym prawem oraz wymogami kontraktowymi i przekazania 
nowych obiektów do eksploatacji,  

b) roboty, w tym: 
• roboty budowlane, wykonanie i wykończenie robót budowlanych polegających 

na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych 
wraz z instalacjami towarzyszącymi.  

• dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zakładu,  
c) szkolenia, w tym:  

• przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji, 
d) próby końcowe, w tym: 

• wykonanie instrukcji prób końcowych, 
• przeprowadzenie prób końcowych,  
• przeprowadzenie prób eksploatacyjnych i nadzór nad uczestniczącym w nich 

personelem Zamawiającego,  
• przeprowadzenie badan i pomiarów gwarancyjnych, testów parametrów 

procesowych 
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e) próby eksploatacyjne, w tym: 
• wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacji,  
• wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej 

f) uprzątnięcie placu budowy, 
g) przekazanie do eksploatacji obiektów ZTPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
h) przeglądy i usługi serwisowe w Okresie Usuwania Wad oraz w okresie rękojmi, 
i) usunięcie wad. 

 
Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić co najmniej następujące obiekty i 
instalacje wchodzące w zakres inwestycji: 
 
 budowę portierni oraz stanowiska ważenia pojazdów z automatycznymi wagami 

pomostowymi,   
 budowę hali wyładunkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami do poprawnego 

funkcjonowania (stanowiska wyładowcze, automatyczne bramy wyładowcze, 
sygnalizacja),  

 budowę fosy, kabiny sterowniczej, urządzeń do transportu i załadunku odpadów do pieca 
(suwnice z chwytakami),  

 budowę stacji demineralizacji wody,  
 budowę linii zasilania energetycznego,  
 instalację systemu odzysku energii (piec zintegrowany z kotłem) i wytwarzania energii 

(turbina upustowo-kondensacyjna, wymiennik ciepła, generator) z  procesu termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, 

 budowę instalacji oczyszczania spalin wraz z oprzyrządowaniem pozwalającym na 
pomiary emisji,  

 budowę systemu sterowania, kontroli i monitoringu instalacji termicznego przekształcania 
odpadów oraz instalacji towarzyszących, 

 instalację maszyn i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania linii termicznego 
przekształcania odpadów m.in. silosów na reagenty, zbiorników na paliwo, instalacji 
przyjmowania paliwa, instalacji przygotowania sprężonego powietrza, pomp zasilających, 
wentylatorów powietrza pierwotnego/wtórnego, skraplaczy chłodzonych powietrzem, 
odgazowywaczy, zbiorników kondensatu,  

 budowę instalacji do waloryzcji i sezonowania żużli (produkcja kruszyw) wraz z 
odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych wydajności 66 000 Mg/rok, z placem 
składowym, 

 budowę centralnej dyspozytorni, 
 budowę budynku warsztatowego; 
 budowę budynku administracyjno-socjalnego, 
 budowę laboratorium, 
 budowę instalacji do zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów z systemu 

oczyszczania spalin, 
 budowę zbiornika na odcieki,  
 budowę dróg wewnętrznych, 
 budowę chodników oraz zagospodarowanie terenu, 
 budowę drogi dojazdowej do zakładu, 
 budowę rurociągu ciepłowniczego łączącego zakład z miejską siecią ciepłowniczą, 
 budowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
 instalację systemu p-poż i BHP. 

Dodatkowo należy uwzględnić  
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 budowa stacji transformatorowej i odcinka sieci elektro-energetycznej110 kV/SN, 
odprowadzającą wyprodukowaną energię do sieci elektroenergetycznej, 

 budowę odcinka sieci ciepłowniczej łączącej ZTPO w Krakowie z miejską siecią 
ciepłowniczą z rur stalowych 2 x DN 600 mm w technologii preizolowanej, 

 
m) Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być sporządzona w oparciu o: 

- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
[Dz.U.  Nr 80, poz.]  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
[Dz.U. Nr 202, poz. 2072] z póz. zm. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O Odpadach [Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 
poźn. zm. tekst jednolity ], 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm], 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z 2004 r. Nr. 257, poz. 
2573 z późn. zm], 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z 
2005 Nr 92 poz. 769] 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.08.2007 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z 
2007 r. Nr. 158, poz. 1105 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” - tekst jednolity [Dz.U. z 2006 r. 
Nr. 156, poz. 1118 z późn. zm.] 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 Nr 223, poz. 1655  oraz z 2008r Nr 171, poz. 1058].   
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
ZADANIE NR 1 
„Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. 
Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej PFU. 
 
1. PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych. 

2. Zakres i treść PFU obejmuje: 
STRONĘ TYTUŁOWĄ;  
1. nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;  
2. adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;  
3. w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 

nazwy i kody: 
3.1. grup robót,  
3.2. klas robót,  
3.3. kategorii robót;  

4. imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;  
5. imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;  
6. spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
CZĘŚĆ OPISOWĄ;  
7. opis ogólny przedmiotu zamówienia;  

7.1. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych;  

7.2. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;  
7.3. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;  
7.4. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu 
budowlanego, w szczególności: 

8. opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, 
podając odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego wymagania 
dotyczące.  
8.1. przygotowania terenu budowy;  
8.2. architektury;  
8.3. konstrukcji;  
8.4. instalacji;  
8.5. wykończenia;  
8.6. zagospodarowania terenu.  

9. Opis wymagań, o których mowa w pkt 8 powyżej, obejmuje:  
9.1. cechy obiektu (specyfikacje) dotyczące rozwiązań technicznych, budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych zwłaszcza: 
9.1.1. wykonania budynków i budowli, 
9.1.2. komory spalania / wytwarzania pary, w tym diagram procesu spalania i 

ograniczania korozji, 
9.1.3. oczyszczania spalin, 
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9.1.4. obieg parowo – wodny, 
9.1.5. turbiny, 
9.1.6. elektrotechnikę i kontrolę procesu, 
9.1.7. instalacje towarzyszące, 
9.1.8. standardy wyposażenia, 
9.1.9. wytyczne projektowe (m.in. organizacja, dokumentacja);  

9.2. warunki wykonania instalacji, budynków i budowli i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania instalacji i 
odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  

 
CZĘŚĆ INFORMACYJNĄ;  
10. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów;  
11. oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane;  
12. przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego;  
13. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności:  
13.1. kopię mapy zasadniczej,  
13.2. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów,  
13.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,  
13.4. inwentaryzację zieleni,  
13.5. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,  
13.6. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,  
13.7. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,  

13.8. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem, zwłaszcza wytyczne projektowe (m.in. organizacja, 
dokumentacja).  

 
Podstawą do opracowania programu funkcjonalno użytkowego będą:  
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – wydana na podstawie art. 71 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

b) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 

c) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
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ZADANIE NR 2 
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. 
Giedroycia w Krakowie”, zwanej dalej KPP. 

 
 
1 KPP to samodzielne zadanie projektowe służące w głównej mierze do ustalenia 

niezbędnych danych, które są wymagane do sporządzenia wniosku o ULICP 
2 W części ogólnej KPP powinna zawierać:  

- określenie przedmiotu inwestycji  
- podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji  
- określenie lokalizacji (charakterystyka terenu, problemy własnościowe)  
- omówienie programu użytkowego, z podaniem zakresu rzeczowego i 

wyszczególnieniem obiektów zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, w 
tym: 

o rozwiązania technologiczne i techniczne , 
o parametry planowanego zagospodarowanie terenu obiektami ZTPO 
o podstawowe wyposażenie technologiczne, 

- powiązania komunikacyjne inwestycji  
- rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami 

zapotrzebowania na wodę, ścieki, energię elektryczną  
- określenie warunków realizacji  
- zbiór dokumentów technicznych dotyczących inwestycji i ewentualnych uzgodnień z 

władzami  
3 W części graficznej KPP powinna zawierać:  

- przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego  
- koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego, z oznaczeniem granic, 

uwzględniająca ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
wytyczne i wymagania urbanistyczno-architektoniczne oraz sanitarne w skali 
stosownej do projektowanych inwestycji  

- koncepcja układu komunikacyjnego  
- koncepcja szaty roślinnej  
- ideogramy infrastruktury technicznej  
- określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej  
- określenie ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem  

 
 
 
Podstawą do opracowania koncepcji programowo przestrzennej będą:  
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
b) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
c) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
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ZADANIE nr 3 
„Opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej wniosku ULICP. 
 

 
1. W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy (WZ), przy czym lokalizację inwestycji o charakterze publicznym 
ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

2. Wniosek o warunkach wydania decyzji ULICP ustalającej warunki zabudowy powinien 
zawierać: 
2.1. Granice terenu objętego wnioskiem, przedstawioną na kopii mapy zasadniczej lub w 

przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej, przyjętych do Państwowego zasobu 
geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i 
obszaru, na który ta  inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w 
stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. 

2.2. Charakterystykę inwestycji obejmującą: 
2.2.1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury 
technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

2.2.2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i 
graficznej, 

2.2.3. charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące 
jej wpływ na środowisko w zakresie określonym w art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, tj. dane o: 
- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, 
- rodzaju technologii, 
- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
- rozwiązaniach chroniących środowisko, 
- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji 

lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 

 
Podstawą do opracowania programu funkcjonalno użytkowego będą:  
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
b) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
c) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
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d) Koncepcja programowo przestrzenna dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie” 

 
ZADANIE NR 4 
 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. SIWZ dla poszczególnych 
kontraktów realizowanych w ramach przedsięwzięcia (Projektu)”, zwanych dalej SIWZ. 

 
1. Dokumentacja przetargowa (SIWZ) winna być przygotowana dla postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na następujące kontrakty wykonawcze: 
1.1 budowa ZTPO w Krakowie w tym: 

a) budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem 
energii, 

b) budowa instalacji do waloryzacji żużla, 
 

1.2 budowa odcinka sieci ciepłowniczej łączącej ZTPO w Krakowie z miejską siecią 
ciepłowniczą, 

 
1.3 budowa stacji transformatorowej i odcinka sieci elektro-energetycznej, 

 
1.4 zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów, 

 
1.5 program edukacji ekologicznej, 

 
1.6 inżynier Kontraktu, 

 
1.7 pomoc techniczna dla JRP, 

 
1.8 działania promujące i informujące. 

 
 
Podstawą do opracowania kompletnej dokumentacji przetargowej będą:  
 
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
b) Program funkcjonalno użytkowy dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie. 

c) Koncepcja programowo-przestrzenna z infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia . 

d) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie” o 
wydajności do 220 ton rocznie. 

e) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie” o wydajności 220.000 ton rocznie 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
 
 
 
 

Lp. Nazwa zadania Forma 
zakończenia 

Termin 
realizacji 

1. ZADANIE NR 1 
 
„Opracowanie programu funkcjonalno 
użytkowego wraz z koncepcją programowo-
przestrzenną i Wnioskiem o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia 
pod nazwą Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych przy 
ulicy J. Giedroycia w Krakowie” 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

2. ZADANIE NR 2 
 
„Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia 
w Krakowie” 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

3. ZADANIE NR 3 
 
„Opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych przy 
ulicy J. Giedroycia w Krakowie” 
 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

4. ZADANIE NR 4 
 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej tj. SIWZ dla poszczególnych 
kontraktów realizowanych w ramach 
przedsięwzięcia (Projektu)” 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

Zamawiający nie gwarantuje realizacji płatności, jeżeli prawidłowo wystawiona faktura 
nie zostanie dostarczona do NFOŚiGW w terminie 45 dni przed upływem okresu 
wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Spójności tj. do 16.11.2010r. 
NFOŚiGW nie zrealizuje płatności po okresie wydatkowania środków, tj. po dniu 31 
grudnia 2010 r. 
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(WZÓR) 

 
Wykaz wykonanych usług 

 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
 

Wartość brutto 
(można wpisać np. 
powyżej XX PLN) 

Okres, w którym był 
wykonywany 

przedmiot zamówienia 
(usługa) 

 
(termin realizacji 

umowy: 
od dd/mm/rrrr  
do dd/mm/rrrr) 

Nazwa 
Zamawiającego 

(Odbiorcy) 
 
 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

... 
    

Do niniejszego wykazu załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług 
wymienionych w wykazie. Z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług mają wynikać 
informacje zawarte w wykazie. 
Dokumentami mogą być np. listy referencyjne, protokoły odbioru (w formie kserokopii 
potwierdzonej za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). 
 
   ........................................., dnia ....................... 
Miejscowość 

.................................................................. 
Podpis osoby (osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Pożądany czytelny podpis albo podpis  
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie w ramach Pomocy Technicznej usług 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia 
w Krakowie”, które przewidywane jest w ramach realizacji Projektu „Programu 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. 

 
1 Przedmiotem zamówienia, jest: 

 
V. ZADANIE nr 1 

„Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy 
ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej PFU. 
 

VI. ZADANIE nr 2 
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanej dalej KPP. 
 

VII. ZADANIE nr 3 
„Opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej 
wniosku ULICP. 

 
VIII. ZADANIE nr 4 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. SIWZ dla 
poszczególnych kontraktów realizowanych w ramach przedsięwzięcia (Projektu)”, 
zwanych dalej SIWZ. 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych na poszczególne 
zadania od I do IV. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
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2 Założenia projektu: 
 
Projekt ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm 
ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Poprzez ich realizację możliwe 
będzie osiągnięcie poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i progu ilości odpadów 
dopuszczanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami 
(głównie dyrektywą 99/31/WE), co wiąże się ze: 

 zmniejszeniem masy i objętości odpadów deponowanych na składowiskach, 
 znaczącą eliminacją składowania odpadów w stanie nieprzetworzonym, 
 racjonalnym zwiększeniem odzysku surowców, 
 uzyskiwaniem „zielonej energii”. 

 
Planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapisów następujących 
dokumentów:  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Uszczegółowienie Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z 
dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” 
(Monitor Polski 06.90.946),  

 Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 91, poz. 554) oraz Uchwałą Nr XLIII/529/08 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/1011/06.  

 Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego przyjętego przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XI/133/07 z dnia 24 września 
2007r.  

 Plan gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2005-2007 z 
uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008 – 
2011’’ przyjęty został, jako Załącznik do uchwały Nr LXXVI/737/05 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku wraz z jego aktualizacją przyjętą uchwałą nr 
LXXVIII/999/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia 
aktualizacji „'Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa”. 

 
 

3 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia - opis Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie: 

 
3.1 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie, dalej zwany 

ZTPO, należy zaprogramować na pracę ciągłą przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z 
gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności co najmniej 7800 h/rok (325 dni/rok). 
Do procesu termicznego przekształcania w piecu rusztowym kierowane będą zmieszane 
odpady komunalne. 

 
Zakładane parametry zakładu: jm wartość 
Nominalna wydajność jednej linii termicznego 
przekształcania 

Mg/h 14 

Ilość linii termicznego przekształcania - 2 
Minimalny czas pracy linii termicznego przekształcania h 7 800 
Instalacja waloryzacji żużli zapewniająca odzysk metali 
oraz wytwarzanie kruszyw drogowych (wykorzystanie 

Mg/rok 66 000 
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Zakładane parametry zakładu: jm wartość 
ok. 95%) 
Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i 
stałych pozostałości z oczyszczania spalin 

Mg/rok 11 300 

Zmieszane odpady komunalne – wydajność instalacji Mg/rok 220 000 
Nominalna wartość opałowa  kJ/kg 8 800 
Minimalny zapas odpadów dni 4 
Piec rusztowy (pochylony lub poziomy) zintegrowany z 
kotłem odzysknicowym, turbina upustowo-kondensacyjna 

  

Ciśnienie maksymalne pary 
(para nasycona ~ 250 °C) 

MPa 4 

Temperatura maksymalna pary °C 400 
Temperatura maksymalna spalin przed przegrzewaczem 
(dla ww. parametrów) 

°C 650 

 
System oczyszczania spalin (opcjonalnie z technologią 
skraplania spalin i odzysku energii z kondensatu) 

Metoda Odczynnik 

Odsiarczanie spalin Pół-sucha Mleczko 
wapienne 

Odazotowanie spalin SNCR Suchy mocznik 
Redukcja dioksyn i rtęci Strumieniowo-

pyłowa 
Węgiel aktywny 

 
Bilans energetyczny [MW] minimum Produkcja Eksport Potrzeby własne
Tylko energia elektryczna 16,8 14,5 2,3 
Kogeneracja - Energia elektryczna 8,7 6,4 2,3 
Kogeneracja - Energia cieplna 35,0 35,0 - 

 
3.2 Zakład zlokalizowany zostanie na działkach położonych w obrębie 43, Dzielnica XVIII 

Nowa Huta: Nr ewidencyjne działek to: 

64/32 o pow. 5,5065 ha; 
64/10 o pow.   0,041 ha; 
64/17 o pow. 0,1262 ha; 

Gmina Miejska Kraków jako właściciel działek, Uchwałą NR LXXX/1048/09 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. wyraziła zgodę na ich wniesienie aportem do 
kapitału Zamawiającego. 

3.3 Na działkach przewidzianych pod lokalizację ZTPO nie istnieje żadna infrastruktura 
sieciowa poza kanalizacyjną zlokalizowaną w granicy działki 

3.4 W sąsiedztwie analizowanego terenu znajduje się stacja transformatorowo rozdzielcza 
(GPZ Wanda) zasilana dwutorową linią wysokiego napięcia 220kV.  

3.5 Najbliższy możliwy do wykorzystania fragment magistrali ciepłowniczej to magistrala 
zasilająca miejski system ciepłowniczy z siłowni ArcelorMittal DN700, przebiegająca 
wzdłuż Alei Solidarności. Możliwość włączenia do sieci w okolicach komory KR 
zlokalizowanej w pobliżu centrum administracyjnego huty.  

3.6 Przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu obsługi krakowskiego wodociągu 
miejskiego. Układ sieci wodociągowej oparty jest o magistralę Ф 400 mm, która 
przebiega w ul. Igołomskiej. W najbliższych latach planowana jest modernizacja tej 

Zaplecze socjalno-administracyjne (pomieszczenia 
biurowe i socjalne, urządzenia sanitarne) 

liczba 
pracowników 

70 
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magistrali i zmiana średnicy na Ф 500 mm. Istnieje możliwość podłączenia do tej 
magistrali poprzez budowę ok. 500 m odcinka sieci wodociągowej o średnicy Φ 150 
mm wzdłuż ulicy J. Giedroycia. 

3.7 Możliwość włączenia do systemu kanalizacji miejskiej odprowadzającej ścieki do 
oczyszczalni ścieków Kujawy poprzez wykonanie przyłącza do II nitki kolektora Nowej 
Huty przebiegającego w północnej granicy działki (działka nr 64/10). Ponadto istnieje 
możliwość odprowadzania ścieków do urządzeń oczyszczalni ArcelorMittal (przy 
porozumieniu z operatorem). 

3.8 Zakład musi spełniać rygorystyczne przepisy krajowe, UE oraz musi być 
zaprojektowany w oparciu o Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). 

3.9 Budowa ZTPO obejmuje funkcjonalnie budowę linii termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali 
żelaznych i nieżelaznych oraz instalację do zestalania popiołów i stałych pozostałości z 
oczyszczania spalin.  

3.10 Zakładany zakres prac inwestycyjnych zapewni maksymalny odzysk energii w postaci 
energii elektrycznej i cieplnej przy minimalnym powstaniu odpadów z procesów 
spalania odpadów.  

3.11 Inwestycja będzie wykonana w oparciu o ramowe warunki kontraktu FIDIC na 
roboty z projektowaniem pn. „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy, dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (wyd. I, rok 1999, 
w języku ang.), tzw. „żółty FIDIC”: 

3.12 Opracowując dokumentację objętą niniejszym zamówieniem, wykonawca 
przygotowując opracowania winien zakładać, że budowa ZTPO będzie zlecana wg 
zasady „pod klucz”, a na przyszłym wykonawcy realizującym projekt i roboty 
budowlane będzie ciążyło: 
j) projektowanie i wytyczenie, w tym: 

• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej 
oraz powykonawczej,  

• opracowanie projektu rekultywacji gruntu wybranego z terenu inwestycji oraz 
sposób jego zagospodarowania, 

• opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,  
• wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, pozwolenia 

i decyzje w celu wykonania projektów i wybudowania inwestycji zgodnie 
zobowiązującym prawem oraz wymogami kontraktowymi i przekazania 
nowych obiektów do eksploatacji,  

k) roboty, w tym: 
• roboty budowlane, wykonanie i wykończenie robót budowlanych polegających 

na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych 
wraz z instalacjami towarzyszącymi.  

• dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zakładu,  
l) szkolenia, w tym:  

• przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji, 
m) próby końcowe, w tym: 

• wykonanie instrukcji prób końcowych, 
• przeprowadzenie prób końcowych,  
• przeprowadzenie prób eksploatacyjnych i nadzór nad uczestniczącym w nich 

personelem Zamawiającego,  
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• przeprowadzenie badan i pomiarów gwarancyjnych, testów parametrów 
procesowych 

n) próby eksploatacyjne, w tym: 
• wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacji,  
• wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej 

o) uprzątnięcie placu budowy, 
p) przekazanie do eksploatacji obiektów ZTPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
q) przeglądy i usługi serwisowe w Okresie Usuwania Wad oraz w okresie rękojmi, 
r) usunięcie wad. 

 
Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić co najmniej następujące obiekty i 
instalacje wchodzące w zakres inwestycji: 
 
 budowę portierni oraz stanowiska ważenia pojazdów z automatycznymi wagami 

pomostowymi,   
 budowę hali wyładunkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami do poprawnego 

funkcjonowania (stanowiska wyładowcze, automatyczne bramy wyładowcze, 
sygnalizacja),  

 budowę fosy, kabiny sterowniczej, urządzeń do transportu i załadunku odpadów do pieca 
(suwnice z chwytakami),  

 budowę stacji demineralizacji wody,  
 budowę linii zasilania energetycznego,  
 instalację systemu odzysku energii (piec zintegrowany z kotłem) i wytwarzania energii 

(turbina upustowo-kondensacyjna, wymiennik ciepła, generator) z  procesu termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, 

 budowę instalacji oczyszczania spalin wraz z oprzyrządowaniem pozwalającym na 
pomiary emisji,  

 budowę systemu sterowania, kontroli i monitoringu instalacji termicznego przekształcania 
odpadów oraz instalacji towarzyszących, 

 instalację maszyn i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania linii termicznego 
przekształcania odpadów m.in. silosów na reagenty, zbiorników na paliwo, instalacji 
przyjmowania paliwa, instalacji przygotowania sprężonego powietrza, pomp zasilających, 
wentylatorów powietrza pierwotnego/wtórnego, skraplaczy chłodzonych powietrzem, 
odgazowywaczy, zbiorników kondensatu,  

 budowę instalacji do waloryzcji i sezonowania żużli (produkcja kruszyw) wraz z 
odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych wydajności 66 000 Mg/rok, z placem 
składowym, 

 budowę centralnej dyspozytorni, 
 budowę budynku warsztatowego; 
 budowę budynku administracyjno-socjalnego, 
 budowę laboratorium, 
 budowę instalacji do zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów z systemu 

oczyszczania spalin, 
 budowę zbiornika na odcieki,  
 budowę dróg wewnętrznych, 
 budowę chodników oraz zagospodarowanie terenu, 
 budowę drogi dojazdowej do zakładu, 
 budowę rurociągu ciepłowniczego łączącego zakład z miejską siecią ciepłowniczą, 
 budowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
 instalację systemu p-poż i BHP. 
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Dodatkowo należy uwzględnić  
 budowa stacji transformatorowej i odcinka sieci elektro-energetycznej110 kV/SN, 

odprowadzającą wyprodukowaną energię do sieci elektroenergetycznej, 
 budowę odcinka sieci ciepłowniczej łączącej ZTPO w Krakowie z miejską siecią 

ciepłowniczą z rur stalowych 2 x DN 600 mm w technologii preizolowanej, 
 
3.13 Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być sporządzona w oparciu o: 

- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
[Dz.U.  Nr 80, poz.]  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
[Dz.U. Nr 202, poz. 2072] z póz. zm. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O Odpadach [Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 
poźn. zm. tekst jednolity ], 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm], 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z 2004 r. Nr. 257, poz. 
2573 z późn. zm], 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z 
2005 Nr 92 poz. 769] 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.08.2007 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z 
2007 r. Nr. 158, poz. 1105 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” - tekst jednolity [Dz.U. z 2006 r. 
Nr. 156, poz. 1118 z późn. zm.] 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 Nr 223, poz. 1655  oraz z 2008r Nr 171, poz. 1058].   
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
ZADANIE NR 1 
„Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. 
Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej PFU. 
 
1. PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych. 

2. Zakres i treść PFU obejmuje: 
STRONĘ TYTUŁOWĄ;  

1. nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;  
2. adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;  
3. w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i 

kody: 
3.1. grup robót,  
3.2. klas robót,  
3.3. kategorii robót;  

4. imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;  
5. imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;  
6. spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
 
CZĘŚĆ OPISOWĄ;  

7. opis ogólny przedmiotu zamówienia;  
7.1. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych;  
7.2. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;  
7.3. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;  
7.4. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu 
budowlanego, w szczególności: 

8. opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, 
podając odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego wymagania 
dotyczące.  

8.1. przygotowania terenu budowy;  
8.2. architektury;  
8.3. konstrukcji;  
8.4. instalacji;  
8.5. wykończenia;  
8.6. zagospodarowania terenu.  

9. Opis wymagań, o których mowa w pkt 8 powyżej, obejmuje:  
9.1. cechy obiektu (specyfikacje) dotyczące rozwiązań technicznych, budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych zwłaszcza: 
9.1.1. wykonania budynków i budowli, 
9.1.2. komory spalania / wytwarzania pary, w tym diagram procesu spalania i 

ograniczania korozji, 
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9.1.3. oczyszczania spalin, 
9.1.4. obieg parowo – wodny, 
9.1.5. turbiny, 
9.1.6. elektrotechnikę i kontrolę procesu, 
9.1.7. instalacje towarzyszące, 
9.1.8. standardy wyposażenia, 
9.1.9. wytyczne projektowe (m.in. organizacja, dokumentacja);  
9.2. warunki wykonania instalacji, budynków i budowli i odbioru robót budowlanych 

odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania instalacji i 
odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  

 
CZĘŚĆ INFORMACYJNĄ;  

10. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów;  

11. oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane;  

12. przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego;  

13. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności:  

13.1. kopię mapy zasadniczej,  
13.2. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów,  
13.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,  
13.4. inwentaryzację zieleni,  
13.5. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,  
13.6. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,  
13.7. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,  

13.8. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem, zwłaszcza wytyczne projektowe (m.in. organizacja, 
dokumentacja).  

 
Podstawą do opracowania programu funkcjonalno użytkowego będą:  
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – wydana na podstawie art. 71 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

e) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
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f) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 

ZADANIE NR 2 
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. 
Giedroycia w Krakowie”, zwanej dalej KPP. 

 
 
1 KPP to samodzielne zadanie projektowe służące w głównej mierze do ustalenia 

niezbędnych danych, które są wymagane do sporządzenia wniosku o ULICP 
2 W części ogólnej KPP powinna zawierać:  

- określenie przedmiotu inwestycji  
- podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji  
- określenie lokalizacji (charakterystyka terenu, problemy własnościowe)  
- omówienie programu użytkowego, z podaniem zakresu rzeczowego i 

wyszczególnieniem obiektów zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, w 
tym: 

o rozwiązania technologiczne i techniczne , 
o parametry planowanego zagospodarowanie terenu obiektami ZTPO 
o podstawowe wyposażenie technologiczne, 

- powiązania komunikacyjne inwestycji  
- rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami 

zapotrzebowania na wodę, ścieki, energię elektryczną  
- określenie warunków realizacji  
- zbiór dokumentów technicznych dotyczących inwestycji i ewentualnych uzgodnień z 

władzami  
3 W części graficznej KPP powinna zawierać:  

- przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego  
- koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego, z oznaczeniem granic, 

uwzględniająca ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
wytyczne i wymagania urbanistyczno-architektoniczne oraz sanitarne w skali 
stosownej do projektowanych inwestycji  

- koncepcja układu komunikacyjnego  
- koncepcja szaty roślinnej  
- ideogramy infrastruktury technicznej  
- określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej  
- określenie ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem  

 
 
 
Podstawą do opracowania koncepcji programowo przestrzennej będą:  
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
b) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
c) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
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ZADANIE nr 3 
„Opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie”, zwanego dalej wniosku ULICP. 
 

 
1. W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy (WZ), przy czym lokalizację inwestycji o charakterze publicznym 
ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

2. Wniosek o warunkach wydania decyzji ULICP ustalającej warunki zabudowy powinien 
zawierać: 
2.1. Granice terenu objętego wnioskiem, przedstawioną na kopii mapy zasadniczej lub w 

przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej, przyjętych do Państwowego zasobu 
geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i 
obszaru, na który ta  inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w 
stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. 

2.2. Charakterystykę inwestycji obejmującą: 
2.2.1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury 
technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

2.2.2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i 
graficznej, 

2.2.3. charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące 
jej wpływ na środowisko w zakresie określonym w art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, tj. dane o: 
- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, 
- rodzaju technologii, 
- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
- rozwiązaniach chroniących środowisko, 
- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji 

lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 

 
Podstawą do opracowania programu funkcjonalno użytkowego będą:  
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
b) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
c) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”. 
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d) Koncepcja programowo przestrzenna dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie” 

 
ZADANIE NR 4 
 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. SIWZ dla poszczególnych 
kontraktów realizowanych w ramach przedsięwzięcia (Projektu)”, zwanych dalej SIWZ. 

 
1. Dokumentacja przetargowa (SIWZ) winna być przygotowana dla postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na następujące kontrakty wykonawcze: 
1.1 budowa ZTPO w Krakowie w tym: 

c) budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem 
energii, 

d) budowa instalacji do waloryzacji żużla, 
 

1.2 budowa odcinka sieci ciepłowniczej łączącej ZTPO w Krakowie z miejską siecią 
ciepłowniczą, 

 
1.3 budowa stacji transformatorowej i odcinka sieci elektro-energetycznej, 

 
1.4 zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów, 

 
1.5 program edukacji ekologicznej, 

 
1.6 inżynier Kontraktu, 

 
1.7 pomoc techniczna dla JRP, 

 
1.8 działania promujące i informujące. 

 
 
Podstawą do opracowania kompletnej dokumentacji przetargowej będą:  
 
a) niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 
b) Program funkcjonalno użytkowy dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie. 

c) Koncepcja programowo-przestrzenna z infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia . 

d) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie” o 
wydajności do 220 ton rocznie. 

e) Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie” o wydajności 220.000 ton rocznie 
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HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
 
 
 
 

Lp. Nazwa zadania Forma 
zakończenia 

Termin 
realizacji 

1. ZADANIE NR 1 
 
„Opracowanie programu funkcjonalno 
użytkowego wraz z koncepcją programowo-
przestrzenną i Wnioskiem o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia 
pod nazwą Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych przy 
ulicy J. Giedroycia w Krakowie” 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

2. ZADANIE NR 2 
 
„Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia 
w Krakowie” 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

3. ZADANIE NR 3 
 
„Opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych przy 
ulicy J. Giedroycia w Krakowie” 
 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

4. ZADANIE NR 4 
 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej tj. SIWZ dla poszczególnych 
kontraktów realizowanych w ramach 
przedsięwzięcia „Program gospodarki odpadami 
komunalnymi w Krakowie” 

protokołu odbioru 
dokumentacji 

w tygodniach od 
dnia podpisania 
umowy 

Zamawiający nie gwarantuje realizacji płatności, jeżeli prawidłowo wystawiona faktura 
nie zostanie dostarczona do NFOŚiGW w terminie 45 dni przed upływem okresu 
wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Spójności tj. do 16.11.2010r. 
NFOŚiGW nie zrealizuje płatności po okresie wydatkowania środków, tj. po dniu 31 
grudnia 2010 r. 
 
 


