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Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego 
 na  finansowanie kosztów kwalifikowanych  zadań inwestycyjnych 

realizowanych  w ramach Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

 

(Część III zawiera 5 stron) 
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1. Wstęp 
 

Inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny” polega na: 

 budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 77,2 km  w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz 
modernizacji kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,8 km 

 Budowie 12 przepompowni ścieków  

 budowie kolektorów kanalizacji deszczowej o długości ok. 23 km  

 modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków „Ziemowit” 
 

2. Cele i zakres projektu   
 

Celem inwestycji jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji 
inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie 
gospodarki ściekowej miasta Lędziny do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym 
przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, 
zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego 
i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 
Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta 
z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady 
„zanieczyszczający płaci”.  
Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze: 

- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system kanalizacyjny, 

- osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE i prawa 
polskiego, 

- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, 

- wzrost ilości miejsc pracy u Beneficjenta, których wskaźnikami ilościowymi są: 
 
- wzrost dostępu do kanalizacji mieszkańców Gminy Lędziny w 90%, z czego w ramach projektu 

nastąpi wzrost skanalizowania mieszkańców nowopodłaczonych o około 40% i mieszkańców 
przełączonych z sieci deszczowej o około 28%, 

- zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji w Gminie Lędziny do około 
23 094 RLM, przyrost od nowopodłączonych o 10 110 RLM, 

- zwiększenie redukcji zanieczyszczeń: BZT5 do 88% (w ramach projektu o 43%), ChZT do 77% 
(w ramach projektu o 37%), zawiesiny do 86% (w ramach projektu o 42%), azotu ogólnego do 
85% (w ramach projektu o 41%), fosforu ogólnego do 87% (w ramach projektu o 43%), 

-  zwiększenie liczby zatrudnionych o 7 pełnych etatów w trakcie realizacji projektu i o 6 pełnych 
etatów po zakończeniu realizacji (faza eksploatacji). 

W ramach realizacji projektu zawarto kontrakty na budowę: 

 Kontrakt W1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz adaptacja 
oczyszczalni ścieków w Hołdunowie; 

 Kontrakt W2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, w ramach którego realizowane będą 
zadania: 
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o W2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i Smardzowice;  

o W2.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych; 

o W2.3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki; 

o W2.4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Hołdunów 

oraz 3 kontraktów na usługi: 

 TA1 - Inżynier Kontraktu, 

 TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu, 

 TA3 - Promocja podczas realizacji projektu.  

Dodatkowo planowane jest zawarcie 1 kontraktu na dostawy – S1 - zakup pojazdu do eksploatacji 
sieci kanalizacyjnej. 
 

3. Założenia i ryzyko.  
 

Organem odpowiedzialnym za realizację projektu jest – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Partner” Spółka z o.o. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółka z o.o. w Lędzinach rozpoczęło 
działalność od dnia 1.01.1999 r., po przekształceniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Lędzinach. Podstawą rozpoczęcia działalności Spółki była Uchwała Nr 03/12/98 Zgromadzenia 
Wspólników PGK „PARTNER” Sp. z o.o. z dnia 24.12.1998 r. Przedsiębiorstwo było spółką, która 
świadczyła zróżnicowane usługi o charakterze komunalnym na terenie Gminy Lędziny.  
W ramach uporządkowania instytucjonalnego przyszłego Beneficjenta Rada Miasta Lędziny 
30.06.2005 r. podjęła Uchwałę nr XXXVIII/220/05 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – 
Zakład Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia statutu tego zakładu wyprowadzając działalność 
niezwiązaną z gospodarką ściekami ze Spółki „Partner”.  
Jednocześnie uchwałą nr XXXVIII/221/05 przekazała Spółce „Partner” cały posiadany wówczas 
majątek ściekowy – sieci kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków „Hołdunów”. 
Druga oczyszczalnia ścieków działająca na terenie Gminy Lędziny była własnością Kompanii Węglowej 
S.A. a po przekazaniu jej na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 
30.06.2006 r. nr RR.GN.III/AP1/7722/63/06 wraz z przynależną kanalizacją została przekazana na 
rzecz Gminy Lędziny. Przejęcie jej nastąpiło uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2005 r. 
nr XLII/283/05. 
Następnie Gmina przekazała ten majątek Spółce ”Partner” na podstawie Uchwały Rady Miasta 
Lędziny z dnia 28.09.2006 r. nr LIV/3543/06. 
Oczyszczalnia ścieków „Hołdunów” od początku istnienia (2004 r.) jest eksploatowana przez PGK 
„Partner”, natomiast oczyszczalnia „Ziemowit” od kwietnia 2007 r. – wcześniej była eksploatowana 
przez Spółkę „DELTA”. 
Od kwietnia 2007 r. ekspoatacją całości majątku kanalizacyjnego zajmuje się Spółka „Partner”. 
Od 2010 r. Spółka zajmuje się również eksploatacją sieci wodociągowej na osiedlu znajdującym się 
przy kopalni „Ziemowit” (do 2010 r. własność Kopalni). 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” było i nadal pozostaje spółką  
z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Gminy Lędziny. 
 

Pierwsze nakłady finansowe związane z realizacją inwestycji (funkcjonowanie Jednostki Realizującej 
Projekt) zostały poniesione przez spółkę „Partner” w roku 2009. Koniec realizacji inwestycji 
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zaplanowano w roku 2015, w roku tym nastąpi również zakończenie kontraktów usługowych 
i rozliczenie inwestycji. 
 
Na podstawie Uchwały nr XIX/146/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 23.02.2012 w sprawie ustalenia 
dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
"Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XIX/145/12  
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków  
w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o. na terenie miasta 
stosuje się przedmiotowe dopłaty od dnia 1.04.2012r.  
 

Założenia dotyczące realizacji projektu: 

1) Unijna, krajowa i lokalna polityka ekologiczna pozostaje stabilna i nie zostanie zmieniona; 

2) Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności; 

3) Wymogi dotyczące wdrażania projektu w ramach Funduszu Spójności są ustalone i pozostają 
niezmienne w okresie realizacji inwestycji; 

4) Instytucje współfinansujące przedsięwzięcie posiadają zdolność finansową do realizacji 
projektu; 

5) Współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w projekcie będzie właściwa. 
 

Ryzyko: 

1) Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych mogą znacząco wpłynąć na opóźnienie wyboru wykonawcy kontraktów na usługi, 
roboty i dostawy; 

2) Opóźnienia w przepływie środków finansowych z instytucji finansujących; 

3) Zmiana prawa krajowego i lub lokalnego; 

4) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Przez siłę 
wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń i okoliczności niezależnych od Stron, 
które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej strony 
wynikających z umowy, a których dana strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub 
przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.  

 

4. Przedmiot zamówienia i wymagania jego dotyczące. 
 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości 
17 500 000,00 zł (słownie: siedemnasciemilionówpięćsettysięcy zł 00/100) przeznaczonego na 
finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu.  

Przewidywany termin zakończenia projektu - czerwiec 2015 roku. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu Umowy i ustanowieniu 
prawnych zabezpieczeń kredytu.  
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2. Planowany okres kredytowania wynosi 13 lat, w tym 82 m-ce dopłat do oprocentowania. 

3. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu dopuszcza się: 
a. Weksel własny „in blanco” wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją 

wekslową, 
b. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
c. Hipoteka na oczyszczalni ścieków „Ziemowit”. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu.  

5. Obsługa kompleksowa kredytu obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą rachunku 
kredytowego. Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy środki na rachunku bankowym  
w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy kredytowej. 
Uruchomienie środków następować będzie z rachunku bankowego najpóźniej w pierwszym dniu 
roboczym następującym po dniu, w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy dyspozycję  
o realizacji płatności. Dyspozycja związana z uruchomieniem płatności odbywać się będzie  
w formie elektronicznej lub pisemnej na wniosek Zamawiającego. Zamawiający określi kwotę 
dyspozycji oraz numer rachunku bankowego, na który środki mają być przekazane.  

6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz stałą 
marżę Banku, która zostanie określona w Formularzu Cenowym (załącznik nr 2 do IDW). 

7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym  
miesiąca. Wysokość odsetek będzie naliczana od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 
Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok 
liczy 365 lub 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia 
poprzedzającego jego spłatę włącznie. 

8. Spłata zadłużenia następować będzie w terminach określonych w harmonogramie.  

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat  
i prowizji.  

10. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji w szczególności za: 

 niewykorzystany kredyt 

 gotowość do świadczenia usługi 

 otwarcie i prowadzenie rachunku kredytowego 

 instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej 

 przelewy w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w Banku 
Wykonawcy a także w innych bankach 

 potwierdzenie salda 

 wezwanie do zapłaty 

 udzielanie informacji dla NFOŚiGW w Warszawie 

11. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bieżącego  do 
banku Wykonawcy. 


