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Na opracowanie studium wykonalności oraz formularza
wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Toruniu wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami
w Toruniu

Znak: SW/P - 30 /2014

Zaproszenie z dnia 10 czerwca 2014 r.

Rodzaj zamówienia: Usługi
Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.24.10.00-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie studium wykonalności oraz formularza wniosku o
dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Toruniu wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami w Toruniu”.
Program do którego będzie składany wniosek: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).
Opracowanie studium wykonalności musi być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju – dostępnymi na stronach http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx oraz
http://www.pois.gov.pl/Strony/default.aspx i uwzględniać m.in.:
1) Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami
oraz ochrony powierzchni ziemi (oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi),
2) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,
3) Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących
obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego w gospodarce odpadami,
4) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych,
5) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko,
6) Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013.
W ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu
wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami w Toruniu” do dofinansowania wskazane będą
następujące zadania:
Zadanie 1 - Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.
897), konieczne stało się dostosowanie istniejącej instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Toruniu do wymagań znowelizowanej ustawy o odpadach (art. 3 ust 3 pkt 15 c) dla
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Instalacja po rozbudowie (ZUOK) spełnia kryteria dla instalacji regionalnej w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania odpadów zielonych oraz składowiska odpadów i
stanowi zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20122017 z perspektywą na lata 2018-2023, tzw. „duży RIPOK” w regionie gospodarki odpadami
komunalnymi 7 Toruńskim.
W ramach rozbudowy powstała linia do biologicznego przetwarzania odpadów (stabilizacji frakcji 0-80
mm wydzielonej mechanicznie w sortowni zmieszanych odpadów komunalnych) w technologii
BIODEGMA o wydajności 23 000 Mg/rok.
Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r.
Zadanie 2 – Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)
Zadanie obejmuje budowę dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w
Toruniu, jednego PSZOK w prawobrzeżnej części Torunia oraz jednego PSZOK w lewobrzeżnej części
Torunia. Zadanie wynika z zobowiązania Spółki, określonego w zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń
a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, do organizacji, prowadzenia i
obsługi dwóch stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zadanie jest w trakcie realizacji, pozwolenie na budowę spodziewane jest do końca czerwca 2014 r.
Zakończenie zadania w 2014 r.
Zadanie 3 - Rozbudowa sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Toruniu.
Funkcjonowanie istniejącej sortowni odpadów w ZUOK opiera się na ręcznej segregacji odpadów
prowadzonej na liniach sortowniczych. Potrzeba modernizacji sortowni (montaż separatorów
optopneumatycznych) wynika z konieczności dostosowania procesu mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych do wymogów prawnych celem zwiększenia poziomu odzysku
odpadów surowcowych w sortowni dzięki zastosowaniu wysokowydajnych separatorów sortujących
oraz dostosowania do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).
W ramach zadania przewiduje się modernizację kabiny sortowniczej oraz montaż separatora
optycznego tworzyw sztucznych, separatora optycznego papieru, separatora balistycznego i
separatora optycznego PET. Realizacja zadania przewidziana jest w 2015 r.
Zadanie 4 – Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.
Zgodnie z wymogami POIiŚ.
Zamawiający wymaga, aby kompletne opracowanie studium wykonalności i formularza wniosku o
dofinansowanie wraz z listami sprawdzającymi do wniosku o dofinansowanie opublikowanymi na
stronie:
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22718_ogloszenie_o_naborze_wniosko
w_o_dofinansowanie_do_dzialania_2_1_poiis_x_runda_konkursowa.html
zostało
uprzednio
przedłożone Zamawiającemu w 1 egz. w wersji edytowalnej.
Zamawiający w ciągu 3 dni od otrzymania opracowań przedstawi Wykonawcy swoje uwagi lub
zaakceptuje przedmiot zamówienia. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie kolejnych 2
dni, dokona poprawy opracowań i złoży ostateczną wersję studium wykonalności oraz formularza
wniosku o dofinansowanie.
Ostateczną wersję studium wykonalności oraz formularza wniosku o dofinansowanie Wykonawca złoży
w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD, w formacie wymaganym w
Regulaminie Konkursu zamkniętego nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014 oraz Instrukcji do wypełnienia
formularza wniosku o dofinansowanie w ramach I, II oraz III osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie oraz
instrukcja
wypełnienia
wniosku
opublikowane
są
na
stronie:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22718_ogloszenie_o_naborze_wniosko
w_o_dofinansowanie_do_dzialania_2_1_poiis_x_runda_konkursowa.html.
Wymaga się w szczególności, aby obrazy (mapy, zdjęcia, skany etc.) były zapisane w formacie JPEG
lub ewentualnie PDF oraz powinny być czytelne, wszystkie tabele finansowe w wersji elektronicznej
były zapisane w formacie XLS i zawierały aktywne formuły. Harmonogram realizacji projektu musi być
przedstawiony w postaci wykresu Gantta.
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014 r., przy czym:
a) przekazanie kompletnego opracowania studium wykonalności i formularza wniosku o
dofinansowanie wraz z listami sprawdzającymi - najpóźniej do dnia 11.07.2014 r.;
b) przekazanie ostatecznej wersji studium wykonalności i formularza wniosku o dofinansowanie najpóźniej do dnia 17.07.2014 r.;
c) uzupełnienie studium wykonalności i formularza wniosku o dofinansowanie lub złożenie wyjaśnień
po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia – najpóźniej do dnia 22.08.2014 r.;
d) poprawa/uzupełnienie studium wykonalności i formularza wniosku o dofinansowanie lub złożenie
wyjaśnień po przeprowadzonej ocenie merytorycznej II stopnia – najpóźniej do dnia 31.12.2014 r.
Zamówienie uzupełniające: nie przewiduje się
Warunki udziału w postępowaniu:
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie co najmniej jedno studium
wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych dla inwestycji
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
W przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia,
doświadczenie w pełnym wymaganym zakresie powinien wykazać co najmniej jeden z Wykonawców,
nie dopuszcza się sumowania doświadczenia.
Dokumenty:
Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
Data
Nazwa
zakończenia Przedmiot
Wartość zamówienia
Lp.
Zamawiającego –
wykonania
usługi
w zł brutto
odbiorcy usług
miesiąc/rok

Do niniejszego wykazu usług załączam następujące dowody potwierdzające należyte ich wykonanie:
……………………………
……………………………
Kryterium oceny ofert: najniższa cena
Formularz oferty:
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………… zł
netto + …… % VAT, słownie …………………………… zł netto + ….. % VAT.
Na powyższe wynagrodzenie Wykonawcy składa się:
a) wynagrodzenie za wykonanie studium wykonalności w kwocie …………………………… zł netto + ……
% VAT, słownie …………………………… zł netto + ….. % VAT,
b) wynagrodzenie za opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie w kwocie
…………………………… zł netto + …… % VAT, słownie …………………………… zł netto + ….. % VAT.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Obowiązki stron:
Obowiązki Zamawiającego
1) Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w trakcie wykonywania umowy.
2) Zamawiający udostępni Wykonawcy niezwłocznie materiały niezbędne do wykonania umowy i nie
później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną
wiedzą w tym zakresie, przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcom w zakresie
wskazanym w ofercie. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub
zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne.
Zapłata wynagrodzenia:
1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone w trzech częściach:
a) 80% wynagrodzenia po dostarczeniu ostatecznej wersji studium wykonalności oraz formularza
wniosku o dofinansowanie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez
Zamawiającego;
b) 10% wynagrodzenia po uzupełnieniu studium wykonalności i formularza wniosku o
dofinansowanie lub złożeniu wyjaśnień na wezwanie i w terminie określonym przez IP II – po
przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. W wyniku uzupełnienia
jakiegokolwiek elementu wniosku o dofinansowanie w tym studium wykonalności, konieczne
jest dostarczenie nowej, pełnej wersji elektronicznej dokumentów. Podstawą wypłaty tej części
wynagrodzenia będzie pisemna informacja przekazana Zamawiającemu o miejscu projektu na
liście rankingowej IP oraz o statusie projektu;
c) 10% wynagrodzenia po dokonaniu poprawy/uzupełnienia studium wykonalności i formularza
wniosku o dofinansowanie lub złożenia wyjaśnień na wezwanie Grupy Roboczej – po
przeprowadzonej ocenie merytorycznej II stopnia. W wyniku uzupełnienia jakiegokolwiek
elementu wniosku o dofinansowanie w tym studium wykonalności, konieczne jest dostarczenie
nowej, pełnej wersji elektronicznej dokumentów. Podstawą wypłaty tej części wynagrodzenia
będzie potwierdzenie przyznania dofinansowania projektu wydane zamawiającemu przez IP.
2) Wynagrodzenie określone w punktach b) i c) nie zostanie wypłacone, jeżeli nastąpi odrzucenie
projektu na poszczególnych etapach oceny z przyczyn tkwiących w wadzie opracowań powstałej z
winy Wykonawcy.
3) Kwota wypłacanego wynagrodzenia będzie każdorazowo obejmowała dwie odrębne pozycje, które
Wykonawca wyodrębni na fakturze:
a) studium wykonalności,
b) formularz wniosku o dofinansowanie.
Termin płatności: 30 dni od daty wpłynięcia poprawnie wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
Kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości 20%
należności całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za
każdy dzień zwłoki,
2) Zamawiający zobowiązuje sie zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 20% należności całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego.
3) Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
karę umowną.

4) Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z faktury złożonej
przez Wykonawcę.
Klauzula poufności:
1) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji
zobowiązania.
2) Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały dotyczące
Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane
przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a w
szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje
chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3) Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich
przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na
komputerowym nośniku informacji).
4) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:
a) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
b) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez stronę
uprawnioną lub za jej zezwoleniem.
Prawa autorskie:
1) Wykonawca z chwilą wydania w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na rzecz
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i na nośnikach elektronicznych, w tym w pamięci komputera,
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami poprzez użyczenie i najem oryginału albo
egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do tych dokumentów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) wykorzystania w utworach multimedialnych,
e) sporządzania wersji obcojęzycznych,
f) wprowadzenia do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
g) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h) wykorzystania do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy.
2) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zezwala Zamawiającemu na dokonywanie
zmian, przeróbek i adaptacji utworów. Wykonawca zezwala również Zamawiającemu na
korzystanie i rozporządzanie opracowaniami powstałymi na skutek zmian, przeróbek i adaptacji
utworów na polach eksploatacji wymienionych w poprzednim punkcie.
3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego w chwili wydania dzieła przenosi na rzecz
Zamawiającego własność egzemplarzy.
4) Z chwilą przeniesienia praw autorskich Wykonawca złoży oświadczenie, że:
a) prawa do utworu istnieją i że zostały przez niego nabyte, co najmniej w zakresie w jakim są
przenoszone na Zamawiającego na mocy niniejszej umowy,
b) utwór jest wolny od wad prawnych i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez
te osoby.
5) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w chwili wydania
dzieła, przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych
praw autorskich.
ZMIANY UMOWY:
1) Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego
aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2) Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w zakresie mającym
wpływ na zakres zobowiązania,
b) w przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Stron
umowy,
c) w przypadku zmiany konta bankowego Wykonawcy.
3) Zmiana umowy nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie
Złożenie ofert: w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza ofertowego )
(sekretariat) do dnia 16.06.2014 r. do godz. 14.00.

na adres

Wadium: nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja prawna
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty
najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów
z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie o tym
fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest Danuta Wojtczuk – Tel.: 56 63 98 107,
e-mail: danuta.wojtczuk@mpo.torun.pl

Ogłoszenie zatwierdzone dnia 10.06.2014 r.
przez Kierownika Zamawiającego

