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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: 
 

Analiza możliwości finansowania przedsięwzięcia  
wraz ze wskazaniem najkorzystniejszych form pozyskania kapitału  
przez beneficjenta – Biznes plan finansowania inwestycji 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:  6/PN/2009 
 
 

Kraków, dnia 21 grudnia 2009 roku  
 

Kontrakt nr 2 
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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 zwany 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. Niniejsze zamówienie polega na świadczeniu w ramach Pomocy Technicznej usług 

przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do 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. 
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2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji 
projektu przedsięwzięcia  pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy Giedroycia w Krakowie”, które przewidywane jest 
w ramach realizacji Projektu „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w 
Krakowie” i składa się z następujących zadań: 
2.1. Wykonanie analizy możliwości finansowania przedsięwzięcia wraz ze 

wskazaniem najkorzystniejszych form pozyskania kapitału przez beneficjenta – 
Biznes plan finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie 

 
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 

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
4. 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.  

5. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowy w zakresie, o którym mowa 
w ust. 4, zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

6. Strona, która otrzymała propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, 
względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli 
akceptuje jego treść. 
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§6. Termin wykonania zamówienia  

 
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie 5 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 analizy finansowe projektów inwestycyjnych – tzw. Biznes plany finansowania 

inwestycji lub adekwatne opracowania np. 3 studia wykonalności lub analizy 
finansowe stanowiące element studium wykonalności projektu inwestycyjnego w tym 
co najmniej jeden o wartości inwestycji przekraczającej 50 (pięćdziesiąt) mln PLN, 

- posiada aktualną polisę na kwotę 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 wykonane przez Wykonawców 
zamówienie zostało 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 podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że zamówienie 

zostało wykonane należycie, 
- Podpis przedstawiciela podmiotu wydającego opinię. 

 
b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. przynajmniej 3 osobami, w tym: 
 
- Przynajmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie w pracy  i co 

najmniej uczestnictwo przy opracowaniu 3 analiz finansowych projektów 
inwestycyjnych, 
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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 3 
analiz finansowych projektów inwestycyjnych – tzw. Biznes plany finansowania 
inwestycji lub adekwatne opracowania np. 3 studia wykonalności lub analizy 
finansowe stanowiące element studium wykonalności projektu inwestycyjnego w 
tym co najmniej jeden o wartości inwestycji przekraczającej 50 (pięćdziesiąt) mln  

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 
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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 
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. 
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§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: 6/PN/2009 - nie otwierać do dnia 6 stycznia 2010 r. godz. 11.00.” 

 
i opatrzonej nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 
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 6 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 6 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. 
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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; 

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 
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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. 

 
§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 
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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. 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. 
 

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

§22. 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 grudnia2009 roku  Marek Jaglarz 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  6/PN/2009 
 
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: 
2.1.  Opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą „Budowa 

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. 
Giedroycia w Krakowie”, które przewidywane jest w ramach realizacji Projektu 
„Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” i składa się z 
następujących zadań. 

2.1.1. Analiza możliwości finansowania przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem 
najkorzystniejszych form pozyskania kapitału przez Beneficjenta – Biznes 
plan finansowania inwestycji. 

 
Opracowanie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej, ma w obiektywny 
sposób przedstawić (opisowo, liczbowo i graficznie) najważniejsze parametry 
ekonomiczno - finansowe projektowanego przedsięwzięcia oraz obecną jak i przyszłą 
sytuację spółki realizującej projekt z uwzględnieniem rekomendowanej formę 
finansowania projektu poza środkami przyznanymi w ramach dofinansowania z 
POIiŚ. 

 
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 terminie do ……………., wg harmonogramu 

stanowiącego załącznik nr 2 do 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 i jakie są niezbędne dla wykonania 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. 

4. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego 
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania 
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Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu 
wykonania Umowy. 

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 Zadania, z co najmniej 3 
( trzy ) dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację dla Zadania, 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 
praw2 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 Zadania 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.  

2. 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. 

3. Wykonawca obie faktury dostarczy na adres NFOŚiGW. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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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9. 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, 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   Postępowanie nr 6/PN/2009 

Krakowski Holding Komunalny S.A.     Załącznik nr 2 do SIWZ 

20 z 28 

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 projektu pod nazwą „Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie”, które przewidywane jest w ramach realizacji „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 opracowanie: 

 
Analiza możliwości finansowania przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem 
najkorzystniejszych form pozyskania kapitału przez Beneficjenta – Biznes plan 
finansowania inwestycji. 
 
Opracowanie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej, ma w obiektywny sposób 
przedstawić (opisowo, liczbowo i graficznie) najważniejsze parametry ekonomiczno - 
finansowe projektowanego przedsięwzięcia oraz obecną jak i przyszłą sytuację spółki 
realizującej projekt z uwzględnieniem rekomendowanej formę finansowania projektu poza 
środkami przyznanymi w ramach dofinansowania z POIiŚ. 
 
Dlatego, analizie powinny zostać poddane wszelkie dostępne rynki, formy i źródła 
pozyskania kapitału pożyczkowego, przy czym analiza musi jednoznacznie wskazywać 
najkorzystniejsze formy pozyskania kapitału na finansowanie projektu. 
 
Zadaniem analizy będzie także przedstawienie pełnej diagnozy ekonomicznej Zamawiającego 
w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji i ich wpływu na sytuację majątkową i zdolność 
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji. 
 
Opracowanie musi być zgodne z założeniami ekonomicznymi zawartymi części 
ekonomicznej studium wykonalności oraz uwzględniać bazową (bezpośredni inwestor – 
beneficjent dotacji) jak i opcjonalnie proponowane formy instytucjonalne realizacji 
przedsięwzięcia (formuła PPP, formuła koncesyjna). 
 
Biznes plan (analiza finansowa) winna zawierać m.in. następujące elementy: 

- analiza aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej zamawiającego 
- analiza przewidywanego procesu inwestycyjnego budowy ZTPO oraz pozostałych 

elementów Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie (projektu) 
- analiza możliwych form pozyskania źródeł finansowania projektu inwestycji 
- rekomendacje dotyczące najkorzystniejszej formy finansowania projektu 
- wariantowy rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji planowanego projektu w 

oparciu o rekomendowane formy finansowania 
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- analiza wrażliwości rekomendowanych form (instrumentów) finansowania inwestycji 
w stosunku do standardowych założeń przyjętych w wytycznych do sporządzania 
wniosków, 

- prognozy bilansu i rachunków wyników na kolejne przyszłe okresy (lata), 
- rachunek przepływów finansowych w okresie kredytowania (finansowania), 

uwzględniający spłatę zaciągniętych zobowiązań, 
- zestaw wskaźników ekonomicznych za rok bieżący i lata przyszłe 
- wykresy i zestawienia, 
- cześć opisowa. 

 
 
Podstawą do opracowania biznes planu będą:  
 

a) 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 

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

c) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, wydane 12 maja 2009 roku przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego pod numerem MRR/IŚ/1(3)05/2009. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
 
 
 
 

Lp. Nazwa zadania Forma 
zakończenia 

Termin 
realizacji 

1. ZADANIE NR 1 
 
„Analiza możliwości finansowania przedsięwzięcia 
wraz ze wskazaniem najkorzystniejszych form 
pozyskania kapitału przez Beneficjenta – Biznes 
plan finansowania inwestycji” 

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, ponadto dokumentem takim oprócz referencji mogą być protokoły 
odbioru.  
 
   ........................................., 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 projektu pod nazwą „Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w 
Krakowie”, które przewidywane jest w ramach realizacji „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 opracowanie: 
 

Analiza możliwości finansowania przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem 
najkorzystniejszych form pozyskania kapitału przez Beneficjenta – Biznes plan 
finansowania inwestycji. 
 
Opracowanie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej, ma w obiektywny sposób 
przedstawić (opisowo, liczbowo i graficznie) najważniejsze parametry ekonomiczno - 
finansowe projektowanego przedsięwzięcia oraz obecną jak i przyszłą sytuację spółki 
realizującej projekt z uwzględnieniem rekomendowanej formę finansowania projektu poza 
środkami przyznanymi w ramach dofinansowania z POIiŚ. 
 
Dlatego, analizie powinny zostać poddane wszelkie dostępne rynki, formy i źródła 
pozyskania kapitału pożyczkowego, przy czym analiza musi jednoznacznie wskazywać 
najkorzystniejsze formy pozyskania kapitału na finansowanie projektu. 
 
Zadaniem analizy będzie także przedstawienie pełnej diagnozy ekonomicznej Zamawiającego 
w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji i ich wpływu na sytuację majątkową i zdolność 
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji. 
 
Opracowanie musi być zgodne z założeniami ekonomicznymi zawartymi części 
ekonomicznej studium wykonalności oraz uwzględniać bazową (bezpośredni inwestor – 
beneficjent dotacji) jak i opcjonalnie proponowane formy instytucjonalne realizacji 
przedsięwzięcia (formuła PPP, formuła koncesyjna). 
 
Biznes plan (analiza finansowa) winna zawierać m.in. następujące elementy: 

- analiza aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej zamawiającego 
- analiza przewidywanego procesu inwestycyjnego budowy ZTPO oraz pozostałych 

elementów Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie (projektu) 
- analiza możliwych form pozyskania źródeł finansowania projektu inwestycji 
- rekomendacje dotyczące najkorzystniejszej formy finansowania projektu 
- wariantowy rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji planowanego projektu w 

oparciu o rekomendowane formy finansowania 
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- analiza wrażliwości rekomendowanych form (instrumentów) finansowania inwestycji 
w stosunku do standardowych założeń przyjętych w wytycznych do sporządzania 
wniosków, 

- prognozy bilansu i rachunków wyników na kolejne przyszłe okresy (lata), 
- rachunek przepływów finansowych w okresie kredytowania (finansowania), 

uwzględniający spłatę zaciągniętych zobowiązań, 
- zestaw wskaźników ekonomicznych za rok bieżący i lata przyszłe 
- wykresy i zestawienia, 
- cześć opisowa. 

 
 
Podstawą do opracowania biznes planu będą:  
 

a) 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 

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

c) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, wydane 12 maja 2009 roku przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego pod numerem MRR/IŚ/1(3)05/2009. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 
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HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
 
 
 
 

Lp. Nazwa zadania Forma 
zakończenia 

Termin 
realizacji 

1. ZADANIE NR 1 
 
„Analiza możliwości finansowania przedsięwzięcia 
wraz ze wskazaniem najkorzystniejszych form 
pozyskania kapitału przez Beneficjenta – Biznes 
plan finansowania inwestycji” 

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. 
 


