Materiał przedstawiający Rozdział II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia –
umowa w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i
eksploatacji instalacji systemu przetwarzania odpadów
komunalnych w Poznaniu w postępowaniu na wybór
partnera prywatnego w projekcie
„System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”
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Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat
partnerstwa publiczno – prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Została ona przygotowana na podstawie materiału, który został udostępniony Ministerstwu Rozwoju
Regionalnego (MRR) przez Miasto Poznań. Miasto Poznań jest właścicielem materiału. Wszelkie
oznaczenia, podkreślenia, skreślenia oraz usunięcia tekstu w materiale nie zostały dokonane przez
MRR.
Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią
oficjalnego stanowiska MRR i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.
Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności
podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w
niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Zabronione jest wykorzystywanie
niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych.
Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi
odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Przygotowanie niniejszych materiałów było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
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ZAŁĄCZNIK 1.1.1

DO UMOWY W SPRAWIE ZAPROJEKTOWANIA, BUDOWY, UTRZYMANIA I
EKSPLOATACJI INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W
POZNANIU

DEFINICJE I SKRÓTY

W niniejszej Umowie poniŜsze wyrazy i wyraŜenia mają następujące znaczenie:

Akcja Protestacyjna

pikieta, demonstracja, blokady i inne działania osób
trzecich o charakterze protestacyjnym, mające miejsce
na terenie Instalacji i skutkujące ograniczeniem
moŜliwości swobodnego dostępu na teren Nieruchomości
przez Partnera Prywatnego lub niezakłóconego
prowadzenia Eksploatacji;

Akredytowana
Jednostka
Certyfikowana

niezaleŜna
jednostka
certyfikowana,
posiadająca
odpowiednie uprawnienia w zakresie dokonywania
pomiarów gwarancyjnych, wybierana przez Miasto
zgodnie z procedurą przedstawioną w Umowie. Kryteria
jakie
musi
spełniać
Akredytowana
Jednostka
Certyfikowana zostały określone w Załączniku 9.7.2
„Zakres Pomiarów Gwarancyjnych”;

Awaria

nieprzewidziane (nieplanowane) zdarzenie, w wyniku
którego nastąpiło uszkodzenie, częściowe zniszczenie
lub spadek wydajności Instalacji albo dowolnej jej części,
powodujące brak moŜliwości prowadzenia Termicznego
Przekształcania odpadów w Instalacji lub ograniczenie
takiej moŜliwości;

Banki

banki, instytucje kredytowe lub finansowe będące
stronami Umów Kredytowych;

Brak Dostępności

nieprzyjęcie lub brak moŜliwości przyjęcia przez Partnera
Prywatnego Odpadów Kontraktowych dostarczonych do
Instalacji, z uwagi na okoliczności za które
odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny, z wyjątkiem
sytuacji, w której łączna masa przyjętych do Instalacji
odpadów w danym Okresie Pomiarowym lub w danym
roku kalendarzowym Okresu Eksploatacji osiągnie
Maksymalną Masę Odpadów Kontraktowych;

Bunkier

miejsce na terenie Instalacji, w którym magazynowane
będą odpady przed ich Termicznym Przekształceniem
lub odebraniem z Instalacji. Szczegółowe wymagania
technologiczne jakie musi spełniać Bunkier zostały
określone w Załączniku 6.3.2 „Program FunkcjonalnoUŜytkowy”

Data Rozpoczęcia

data podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony;

Decyzja Komisji
Europejskiej

decyzja Komisji Europejskiej dla duŜego projektu,
o której mowa w art. 41 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
2006 r.)

Decyzja Lokalizacyjna

prawomocna i ostateczna decyzja Prezydenta Miasta
Poznania nr 116/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla Instalacji w rozumieniu art. 50 ust. 1 Ustawy o
Planowaniu, zmieniona decyzją Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 2 kwietnia 2012 roku oraz decyzją
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2012
roku;

Decyzja Środowiskowa

prawomocna i ostateczna decyzja Prezydenta Miasta
Poznania nr OS.V/7684-440/09 z dnia 15 kwietnia 2010
roku w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji
Instalacji w rozumieniu art. 71 ust. 1 Ustawy o Informacji
Środowiskowej;

Dobre Praktyki
BranŜowe

powszechnie uznane praktyki w zakresie budowy i
eksploatacji instalacji termicznego przekształcania
odpadów komunalnych, stosowane zgodnie z najlepszą
wiedzą i sztuką budowlaną, z zachowaniem naleŜytej
staranności, która jest wymagana od podmiotów
zajmujących się budową i eksploatacją instalacji do
termicznego przekształcania odpadów komunalnych w
sposób zawodowy;

Dokumentacja Budowy

wszelkie Pozwolenia dotyczące Robót Budowlanych, w
tym Pozwolenie na Budowę, Dokumentacja Projektowa,
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, wszelkie
rysunki i opisy słuŜące realizacji Inwestycji, dzienniki
montaŜu (jeŜeli takowe będą sporządzane), specyfikacje,
korespondencja z Miastem, System Zapewnienia
Jakości, testy fabryczne oraz przeprowadzone na terenie
Instalacji testy urządzeń, wyposaŜenia, sprzętu,
certyfikaty oraz wszelkie instrukcje. Dodatkowe elementy
wchodzące w skład Dokumentacji Budowy zostały
określone w Załączniku 9.4.8 „Sprawozdawczość i
Dokumentacja Partnera Prywatnego”;

Dokumentacja
Powykonawcza

Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku Robót Budowlanych oraz
geodezyjnymi
pomiarami
powykonawczymi,
w
szczególności koniecznymi do zgłoszenia zmian w
ewidencji gruntów lub innym właściwym rejestrze.
Szczegóły dotyczące Dokumentacji Powykonawczej
zostały
określone
w
Załączniku
9.4.8
„Sprawozdawczość
i
Dokumentacja
Partnera
Prywatnego”.

Dokumentacja
Projektowa

wszelka dokumentacja wymagana na podstawie
Przepisów Prawa w celu uzyskania Pozwolenia na
Budowę, w tym w szczególności projekty budowlane;

Dokumenty Wewnętrzne

oznacza Program Ochrony Środowiska, System
Zapewnienia Jakości oraz Instrukcję Eksploatacji;

Dotacja Unijna

dotacja z Funduszu Spójności w ramach POIS, która
zostanie udzielona Miastu na podstawie Umowy o
Dofinansowanie;

Drobne Usterki

drobne defekty, braki, pominięcia czy usterki, nie mające
istotnego znaczenia dla prawidłowości wykonania
Instalacji oraz prawidłowego świadczenia Usług, które nie
mogą stanowić przeszkody w wydaniu Protokołu
Gotowości;

Dyspozycyjność

liczba godzin pracy Instalacji w danym roku
kalendarzowym Okresu Eksploatacji, w rozumieniu
Załącznika 13.4.4 „Procedura pomiaru wartości
opałowej odpadów oraz sprawności i efektywności
energetycznej Instalacji”;

Działania Zaradcze

działania określone w pkt. 21.2.2 Umowy;

Dzień Roboczy

kaŜdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce;

Dzień Zakończenia

(i) dzień przypadający 25 lat po Pierwszym Dniu
Dostępności albo (ii) dzień, w którym Umowa ulega
rozwiązaniu zgodnie z pkt. 22 Umowy, albo (iii) dzień,
w którym Umowa ulega rozwiązaniu na podstawie pkt.
17.7.1;

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny;

EBOiR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

Eksploatacja

zapewnienie przez Partnera Prywatnego dostępności
Instalacji na warunkach określonych w pkt. 13.2 Umowy,
świadczenie przez Partnera Prywatnego na rzecz Miasta
Usług przy wykorzystaniu Instalacji oraz bieŜąca
konserwacja, utrzymanie i remonty Instalacji w Okresie
Eksploatacji;

EUR

euro; oznaczenie europejskiej jednostki monetarnej

Finansowanie Główne

finansowanie
dłuŜne
uzyskane
przez
Partnera
Prywatnego na warunkach rynkowych na potrzeby
realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Umów
Kredytowych;

Finansowanie
Korporacyjne

finansowanie
dłuŜne
uzyskane
przez
Partnera
Prywatnego na warunkach rynkowych na potrzeby
realizacji Przedsięwzięcia od Spółek Finansujących;

Formularz Ofertowy

element Oferty Partnera Prywatnego, składany zgodnie z
wymaganiami SIWZ;

GJ

gigadŜul, jednostka pracy, energii oraz ciepła

Grupa Kapitałowa

oznacza
grupę
Międzynarodowych
Finansowej

GUS

Główny Urząd Statystyczny lub inna instytucja, która
przejmie jego obowiązki w zakresie publikacji
wskaźników makroekonomicznych

Harmonogram Okresu
Budowy

harmonogram realizacji poszczególnych etapów Okresu
Budowy stanowiący Załącznik 3.2.5 „Harmonogram
Okresu Budowy”;

Harmonogramy Unijne

harmonogramy realizacji poszczególnych
etapów
Inwestycji stanowiące załączniki do Umowy o
Dofinansowanie, których projekty (wzory) stanowią
załączniki do Umowy o Dofinansowanie;

h

godzina, gdzie h jest liczbą całkowitą i h={1,...,H}, a:

kapitałową
Standardów

w
rozumieniu
Sprawozdawczości

 h=1 oznacza pierwszą godzinę danego miesiąca,
 h=H oznacza ostatnią godzinę danego miesiąca;
kaŜdy dzień danego miesiąca liczy 24 godziny;
Infrastruktura

wszelkie

urządzenia

budowlane

oraz

obiekty

Techniczna

infrastruktury technicznej wraz z przyłączami znajdujące
się na Nieruchomości;

Instalacja

ogół budowli, maszyn, urządzeń oraz innych elementów
składających się na instalację do termicznego
przekształcania odpadów komunalnych, która spełnia
wymagania określone w Umowie.

Instrukcja Eksploatacji

instrukcja, o której mowa w pkt. 13.1.3 Umowy, w której
skład wchodzi zbiór procedur oraz dokumentów,;

Instytucja WdraŜająca

patrz NFOŚiGW;

Instytucja Zarządzająca

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;

Inwestycja

budowa Instalacji na Nieruchomości poprzedzona
przygotowaniem niezbędnej w tym celu dokumentacji
oraz pozyskaniem wszelkich wymaganych Przepisami
Prawa Pozwoleń;

Kierownik Projektu

pełnomocnik Miasta do spraw realizacji Umowy,
upowaŜniony na podstawie odrębnego pełnomocnictwa i
w granicach określonych prawem do składania w imieniu
Miasta oświadczeń woli i wiedzy w zakresie bieŜącego
wykonywania Umowy przez Miasto i monitorowania
realizacji Umowy przez Partnera Prywatnego ;

Komisja Wspólna

wybrana przez Strony stała komisja, o której mowa w pkt.
20.1 Umowy;

Kluczowe Wskaźniki
Efektywności (KPI)

kluczowe
wskaźniki
efektywności
prowadzenia
Eksploatacji, w tym świadczenia Usług oraz standardy
utrzymania Instalacji w Okresie Eksploatacji, stanowiące
Załącznik 13.1.3 „Kluczowe Wskaźniki Efektywności
(KPI)”;

Księga Wieczysta

księga wieczysta o numerze [xx] prowadzona przez Sąd
w [xx], której odpis stanowi Załącznik 4.2.1 „Odpis
Księgi Wieczystej”;

Księga ZałoŜeń

księga załoŜeń stanowiąca załącznik do Oferty;

Kwota Rozwiązania
Finansowania Głównego

kwota równa wysokości zadłuŜenia w Dniu Rozwiązania
z tytułu zawartych Umów Kredytowych obejmująca kwotę
zaciągniętego i niespłaconego długu, naliczonych i
niespłaconych odsetek oraz naleŜnych i niezapłaconych
prowizji na rzecz Banków wraz z kosztami rozwiązania
umów hedgingowych;

Kwota Rozwiązania
Finansowania
Korporacyjnego

kwota równa wysokości zadłuŜenia w Dniu Rozwiązania
z tytułu zawartych ze Spółkami Finansującymi umów
poŜyczek lub kredytów obejmująca kwotę zaciągniętego i
niespłaconego długu oraz naliczonych i niespłaconych
odsetek, wraz z kosztami rozwiązania umów
hedgingowych;

Maksymalna Masa
Odpadów
Kontraktowych

maksymalna masa Odpadów Kontraktowych jaką Partner
Prywatny zobowiązany jest przyjąć i Termicznie
Przekształcić w Instalacji w danym Okresie Pomiarowym,
obliczona poprzez podzielenie Wartości Referencyjnej
Ładunku Cieplnego Odpadów Kontraktowych dla tego
Okresu Pomiarowego przez ich średnią Wartość
Opałową w tym Okresie i pomnoŜenie tak uzyskanego
wyniku przez Dyspozycyjność Instalacji podaną przez
Partnera Prywatnego w Ofercie. Z zastrzeŜeniem
postanowień Umowy,
maksymalna masa Odpadów
Kontraktowych jaką Partner Prywatny zobowiązany jest
przyjąć i Termicznie Przekształcić w Instalacji w danym
roku kalendarzowym wynosi 210.000 Mg;

Mechanizm
Wynagradzania

mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego z tytułu
Eksploatacji Instalacji, którego szczegółowe zasady
zostały określone w Załączniku 11.1.2 „Mechanizm
wynagradzania”;

Mg

megagram, jednostka masy, 1 Mg = 1 tona;

Miasto

miasto Poznań jako podmiot publiczny w rozumieniu
Ustawy o PPP;

Model Finansowy

model finansowy przygotowany przez Partnera
Prywatnego który będzie odzwierciedlał załoŜenia
zawarte w Księdze ZałoŜeń, przedłoŜony Miastu, z
ewentualnymi przyszłymi korektami wprowadzonymi
zgodnie z Umową, stanowiący Załącznik do Oferty;

MSC

miejska sieć ciepłownicza w Poznaniu, której
właścicielem i operatorem jest Dalkia Poznań S.A. i do
której zostanie przyłączona Instalacja;

MWh

megawatogodzina, jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1
MWh = 3,6 GJ;

Naruszenie

wystąpienie jednej z okoliczności wymienionych w pkt.
22.1 – 22.2 upowaŜniających jedną lub obie Strony
Umowy do jej wypowiedzenia;

Nieruchomość

nieruchomość, której uŜytkownikiem wieczystym jest
Miasto, znajdująca się w sąsiedztwie Elektrociepłowni
Karolin w Poznaniu, na której zlokalizowana będzie
Instalacja, w skład której wchodzą działki gruntu nr 2/11,
5/29, 5/30, 5/37 o łącznej powierzchni 31.424 m2, objęte
księgą wieczystą nr PO2P/00249241/9 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

Nieruchomości
Sąsiednie

nieruchomości
bezpośrednio
przylegające
do
Nieruchomości, w tym wszystkie naleŜące do nich
instalacje, drogi, chodniki, ściany, ogrodzenia, budynki i
inne obiekty naleŜące do tych nieruchomości;

NiezaleŜny Biegły

podmiot uczestniczący w procesie zwrotu Instalacji, o
którym mowa w pkt. 24.3 Umowy;

NiezaleŜny Ekspert

podmiot wybrany przez Strony lub którąkolwiek ze Stron
w celu rozstrzygnięcia sporu, którego kompetencje,
warunki wyboru oraz zasady działania zostały określone
w Procedurze Rozstrzygania Sporów;

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej działający na podstawie Ustawy POŚ;

o, Okres Pomiarowy

okres w danym miesiącu, przy czym kaŜdy miesiąc dzieli
się na dwa okresy:
 pierwszy zaczynający się pierwszego dnia danego
miesiąca i kończący się 15 dnia danego miesiąca,


drugi zaczynający się 16 dnia danego miesiąca i
kończący się ostatniego dnia danego miesiąca,

dla potrzeb Mechanizmu Wynagradzania o jest liczbą
całkowitą i o={1,2};
Odbiorca Energii
Cieplnej

Dalkia Poznań S.A.;

Odbiorca Energii
Elektrycznej

kaŜdorazowy odbiorca energii elektrycznej wytworzonej
w Instalacji;

Odpady Kontraktowe

odpady dostarczone do Instalacji przez Przedsiębiorców,
Miasto lub inne podmioty działające na jego zlecenie, do
których przyjęcia oraz Termicznego Przekształcenia w
Instalacji zobowiązany jest Partner Prywatny, spełniające
wymogi określone w Decyzji Środowiskowej lub w
Pozwoleniu Zintegrowanym, w tym równieŜ Odpady
Wielkogabarytowe;

Odpady Niewłaściwe

odpady dostarczone do Instalacji przez Przedsiębiorców
lub inne podmioty, niespełniające wymogów określonych
w
Pozwoleniu
Zintegrowanym
lub
Decyzji
Środowiskowej, do których przyjęcia do Instalacji nie jest
zobowiązany Partner Prywatny i które w przypadku ich
przyjęcia zostaną odebrane z Instalacji przez Miasto lub
zagospodarowane przez Partnera Prywatnego w sposób
inny niŜ poprzez Termiczne Przekształcenie w Instalacji,
uzgodniony przez Partnera Prywatnego z Miastem;

Odpady Poprocesowe

odpady powstałe w wyniku Termicznego Przekształcenia
odpadów w Instalacji, w szczególności ŜuŜle, popioły z
kotła oraz odpady z oczyszczania spalin;

Odpady
Wielkogabarytowe

dostarczone do Instalacji przez Przedsiębiorców, Miasto
lub inny podmiot działający na jego zlecenie,
wielkogabarytowe odpady komunalne o kodzie 20 03 07,
z zastrzeŜeniem, Ŝe będą to wyłącznie tzw. „brązowe"
odpady wielkogabarytowe tj. przede wszystkim stare
meble, których łączna masa w danym roku
kalendarzowym nie przekroczy 2.000 Mg. Do Instalacji
nie będą dostarczane odpady sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpady złomu;

Oferta

oferta złoŜona przez Partnera Prywatnego
Postępowaniu stanowiąca Załącznik 1.7.3 „Oferta”;

Okres Budowy

okres realizacji Inwestycji rozpoczynający się w Dacie
Rozpoczęcia i kończący się w Pierwszym Pełnej
Dostępności;

Okres Eksploatacji

okres, w którym Partner Prywatny będzie prowadził
Eksploatację, trwający od Pierwszego Dnia Dostępności
do Dnia Zakończenia;

Okres Naprawczy

okres zdefiniowany w Umowie Bezpośredniej;

w

Okres Rozruchu

część Okresu Budowy, zaczynająca się od Pierwszego
Dnia Rozruchu i trwająca najpóźniej do Pierwszego Dnia
Dostępności;

Okres Umowy

okres obowiązywania Umowy, rozpoczynający się od
Daty Rozpoczęcia i kończący się w Dniu Zakończenia;

Opis Przedmiotu
Zamówienia

Część SIWZ zawierająca m.in. szczegółowy opis
Inwestycji, w tym wymogi techniczne i środowiskowe
dotyczące Instalacji oraz opis pozostałych wymogów
dotyczących Przedsięwzięcia, stanowiąca Załącznik nr
1.7.4 „Opis Przedmiotu Zamówienia”;

Organ Administracji

centralne lub terenowe organy polskiej administracji
rządowej
lub
organy
jednostek
samorządu
terytorialnego, a takŜe organy Unii Europejskiej oraz
kaŜdy inny polski organ państwowy albo inny podmiot,
powołany z mocy prawa lub na podstawie porozumień do
rozpatrywania indywidualnych spraw naleŜących do
właściwości polskiej
administracji rządowej
lub
samorządowej;

Ostateczna Prognoza
Zakupu Energii Cieplnej

prognoza dotycząca wymaganych warunków odbioru
ciepła i przekazana przez Odbiorcę Energii Cieplnej do
Partnera Prywatnego najpóźniej na 4 godziny przed
terminem, którego dotyczy;

Ostatni Rok
Eksploatacji

okres od 1 stycznia w roku, w którym następuje Dzień
Rozwiązania do Dnia Rozwiązania;

Partner Prywatny

partner prywatny w rozumieniu Ustawy o PPP;

Pierwotny Raport
Środowiskowy

raport o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko w
rozumieniu Ustawy o Informacji Środowiskowej, który był
podstawą uzyskania Decyzji Środowiskowej (wraz ze
wszystkimi zmianami i uzupełnieniami tego raportu, które
powstały w trakcie postępowania o wydanie Decyzji
Środowiskowej);

Pierwszy Dzień
Rozruchu

dzień, w którym Partner Prywatny będzie posiadał
wszelkie wymagane Przepisami Prawa Pozwolenia,
niezbędne do przeprowadzenia Rozruchu oraz pisemnie
oświadczy Miastu, iŜ jest on gotowy do jego
przeprowadzenia;

Pierwszy Dzień
Dostępności

dzień w którym Partner Prywatny będzie posiadał
wszelkie wymagane Przepisami Prawa Pozwolenia
niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia Eksploatacji, w
szczególności Pozwolenie Na UŜytkowanie i Pozwolenie
Zintegrowane oraz oświadczy, iŜ jest on gotowy do
rozpoczęcia Eksploatacji;

Pierwszy Rok
Eksploatacji

okres od Pierwszego Dnia Dostępności do najbliŜszego,
następującego po nim, dnia 31 grudnia;

Plan Organizacji Ruchu

opracowany przez Partnera Prywatnego plan określający
zasady poruszania się po terenie Instalacji i
Nieruchomości, którego szczegółowy opis został
umieszczony
w
Załączniku
13.1.2
„Warunki
Eksploatacji Instalacji”;

Plan Płatności Projektu

jeden z Harmonogramów Unijnych;

Plan Wojewódzki

wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego w rozumieniu art. 14 ust. 1 Ustawy o
Odpadach przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego nr [xx] z dnia [xx] w sprawie [xx];

Plan Zwrotu Instalacji

plan określający przebieg zwrotu Instalacji, o którym
mowa w punkcie 24.1 Umowy;

PLN

waluta złoty polski; środek płatniczy w Rzeczypospolitej
Polskiej;

Podmioty Finansujące

Banki, Spółki Finansujące oraz podmioty zapewniające
Wkład PienięŜny Wspólników;

POIS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak C 2007/6321) i
zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. oraz
szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ, wydanego przez
Instytucję Zarządzającą;

Pojazd Autoryzowany

pojazd
Przedsiębiorcy
dostarczający
Odpady
Kontraktowe do Instalacji. Za Pojazd Autoryzowany
uznany będzie takŜe pojazd innego podmiotu, jeŜeli
dostarczone przez niego odpady zostaną dopuszczone
do Termicznego Przekształcenia w Instalacji na
warunkach określonych w Umowie;

Porozumienie

porozumienie pomiędzy Miastem a Odbiorcą Energii
Cieplnej oraz DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni
S.A. w sprawie zagwarantowanego wolumenu odbioru
ciepła z Instalacji w Okresie Eksploatacji oraz
przyłączenia Instalacji do MSC i Sieci Dystrybucyjnej,
którego
kopia
stanowi
Załącznik
13.5.3
„Porozumienie”;

Postępowanie

postępowanie nr 2011-047944 „System gospodarki
odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt I”
przeprowadzone przez Miasto na podstawie Ustawy o
PPP w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru
Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia;

Pozwolenia

wszelkiego rodzaju ostateczne decyzje administracyjne,
pozwolenia, zgody, zatwierdzenia, licencje, certyfikaty,
opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz inne dokumenty
właściwych Organów Administracji lub innych podmiotów,
których uzyskanie jest konieczne w celu realizacji
Inwestycji zgodnie z Przepisami Prawa, Umową oraz
Dobrymi Praktykami BranŜowymi, w szczególności w
celu prowadzenia Robót Budowlanych oraz Eksploatacji,
takie jak między innymi Decyzja Środowiskowa,
Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie Zintegrowane oraz
koncesje na produkcję energii cieplnej oraz energii
elektrycznej;

Pozwolenie na Budowę

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę Instalacji
oraz inne Pozwolenia, które są niezbędne w celu
uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia Robót
Budowlanych;

Pozwolenie na
UŜytkowanie

ostateczna
Instalacji;

Pozwolenie
Zintegrowane

ostateczna decyzja o
wydanym dla Instalacji;

Prace Projektowe

sporządzanie przez Partnera Prywatnego Dokumentacji
Projektowej;

Prawa Własności
Intelektualnej

wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym w
szczególności obejmujące lub dotyczące: (i) procedur,
wzorów, w tym wzorów przemysłowych i uŜytkowych,
wynalazków i odkryć, w tym patentów, wydanych lub
przysługujących z ich tytułu; (ii) praw autorskich i
pokrewnych, utworów zaleŜnych; (iii) znaków towarowych

decyzja

o

pozwoleniu

pozwoleniu

na

uŜytkowanie

zintegrowanym

oraz innych form identyfikacji usług i produktów;
Prawo Budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 1994 Nr 89 poz. 414, ze zm.);

Prawo Energetyczne

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.);

Prawo śądania Zmiany

uprawnienie Partnera Prywatnego do Ŝądania od Miasta
podjęcia Działań Zaradczych na zasadach określonych
niniejszą Umową;

Procedura
Rozstrzygania Sporów

procedura za pomocą której Strony zobowiązują się
rozstrzygać powstałe między nimi spory w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, której dokładny opis
został umieszczony w pkt. 20 Umowy;

Procedura
Postępowania z
Odpadami

procedura stanowiąca część Instrukcji Eksploatacji,
wskazują na podstawowe zasady postępowania z
odpadami
dostarczonymi
do
Instalacji,
której
szczegółowy opis został umieszczony w Załączniku
13.1.2 „Warunki Eksploatacji Instalacji”;

Program Ochrony
Środowiska

dokument
określający
szczegółowe
wymagania
dotyczące ochrony i monitoringu środowiska w związku z
budową Instalacji i Eksploatacją, wynikające z Decyzji
Środowiskowej, Pozwolenia na Budowę lub Przepisów
Prawa;

Projekt

projekt pn. „System gospodarki odpadami dla Miasta
Poznania” nr POIS.02.01.00-00-003/10, finansowany w
ramach Działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpadów
niebezpiecznych” Priorytetu II „Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi” POIS;

Projekt Wstępny

projekt obejmujący technologię i elementy architektury
oraz
zagospodarowania
terenu,
który
będzie
wykorzystany jako podstawa do sporządzenia projektu
budowlanego oraz Wniosku o Zmianę Decyzji
Środowiskowej, którego elementy zostały określone w
Załączniku 6.3.2 „Program Funkcjonalno-UŜytkowy”;

Protokół Gotowości

wystawiony
przez
Akredytowaną
Jednostkę
Certyfikowaną dokument, potwierdzający, iŜ Instalacja
została wykonana w sposób określony w Umowie, jak
równieŜ potwierdzający, iŜ Instalacja jest gotowa do

rozpoczęcia i prowadzenia Eksploatacji;
Przedsiębiorcy

przedsiębiorcy, o których mowa w art. 9c ust. 1 Ustawy o
Czystości, odbierający Odpady Kontraktowe od
Właścicieli Nieruchomości na zlecenie Miasta, na
podstawie umowy zawartej z Miastem [gminami z Terenu
Związku lub ze Związkiem], o której mowa w art. 6f
Ustawy o Czystości;

Przedsięwzięcie

wykonanie przez Partnera Prywatnego wszystkich
niezbędnych Prac Projektowych oraz innych prac
przygotowawczych, Robót Budowlanych, w tym
uzyskanie stosownych Pozwoleń w celu ich wykonania
oraz prowadzenie Eksploatacji w Okresie Eksploatacji;

Przedstawiciel Partnera
Prywatnego

osoba upowaŜniona przez Partnera Prywatnego do
wykonywania w imieniu i na rzecz Partnera Prywatnego
wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy;

Przepisy Prawa

wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisy prawa
miejscowego, stanowiące źródło prawa zgodnie z
Rozdziałem III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2007 nr. 78 poz. 483 ze
zmianami);

Przypadek Ponownego
Dostosowania

kaŜde zdarzenie, które zgodnie z Umową skutkuje
koniecznością dostosowania Wynagrodzenia Partnera
Prywatnego poprzez aktualizację Modelu Finansowego;

r, R

rok, gdzie r jest liczbą całkowitą i r={1,..,n} a:
 r=1 oznacza rok złoŜenia Oferty lub
 r={2,..,n-1}, rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31
grudnia obejmujący Pierwszy Rok Eksploatacji lub
r=n oznacza Ostatni Rok Eksploatacji;

Region

region gospodarki odpadami komunalnymi określony
uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
[xx] w sprawie wykonania Planu Wojewódzkiego, w
którego skład wchodzą następujące podmioty (gminy):
[xx];

Roboty Budowlane

prowadzone przez Partnera Prywatnego roboty
budowlane, montaŜowe oraz wszelkie inne prace
niezbędne w celu realizacji Inwestycji zgodnie z Umową,
jak równieŜ wykonywanie przez niego wszelkich

obowiązków inwestora w procesie
wymienionych w Prawie Budowlanym;

budowlanym

Roczny Plan
Eksploatacji

przygotowany przez Partnera Prywatnego plan opisujący
funkcjonowanie Instalacji w danym roku kalendarzowym,
którego poszczególne elementy zostały określone w
Załączniku 9.4.8 „Sprawozdawczość i dokumentacja
Partnera Prywatnego”;

Rozporządzenie o
Kwalifikowaniu

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z
termicznego przekształcenia odpadów komunalnych”
(Dz. U. z 2010 r. Nr 117 poz. 788, ze zm.);

Rozporządzenie
Taryfowe

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w
ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291, ze zm.);

Rozruch

część Okresu Budowy, w trakcie której zostaną
wykonane przez Partnera Prywatnego testy Instalacji, w
celu stwierdzenia spełniania przez nią, określonych
Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami oraz
Dokumentacją Projektową, warunków niezbędnych do
rozpoczęcia i prowadzenia Eksploatacji oraz świadczenia
Usług;

Sieć Dystrybucyjna

sieć dystrybucyjna elektroenergetyczna, w odniesieniu do
której DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. pełni
funkcję operatora systemu dystrybucyjnego i do której
zostanie przyłączona Instalacja;

Siła WyŜsza

zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą
którejkolwiek ze Stron i mające wpływ na moŜliwość
wykonania zobowiązań z Umowy, na które Ŝadna ze
Stron nie ma wpływu i któremu Ŝadna ze Stron nie mogła
zapobiec, o takim charakterze jak: (i) wojna lub akt
terroru, (ii) klęska Ŝywiołowa, taka jak powódź, poŜar lub
huragan, (iii) eksplozja materiałów palnych; przy czym za
Siłę WyŜszą nie uwaŜa się Zmiany Prawa;

SIWZ

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o której
mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy PZP przygotowana przez
Miasto na potrzeby Postępowania;

Spółki Finansujące

podmioty

inne

niŜ

Banki

udzielające

Partnerowi

Prywatnemu finansowania niezbędnego do realizacji
Przedsięwzięcia;
Strony

łącznie Miasto i Partner Prywatny, przy czym Strona
oznacza Miasto albo Partnera Prywatnego;

Studium Wykonalności

studium wykonalności Inwestycji przygotowane przez
Miasto na potrzeby pozyskania Dotacji UE;

System Zapewnienia
Jakości

dokument określający wymagania jakościowe oraz
procedury niezbędne w celu ich wypełnienia, w
zakresie
przygotowywania
Dokumentacji
Projektowej, prowadzenia Robót Budowlanych oraz
Eksploatacji.
System Zapewnienia Jakości zarówno na Okres
Budowy, jak i na Okres Eksploatacji powinien
zawierać w szczególności:
(i)

sposób organizacji personelu i kadry
kierowniczej
przyjęty
dla
realizacji
Umowy,
plan
zarządzania
oraz
organizację kontroli jakości,

(ii)

organizację
ruchu
na
terenie
Nieruchomości wraz z jej oznakowaniem,
odpowiednim dla danego Okresu,

(iii)

sposób tworzenia i obiegu dokumentów,

(iv)

zasady
kierowania
pracą
podwykonawców wraz z wymogami
dotyczącymi ich systemów zapewnienia
jakości,

(v)

sposób
kontroli
materiałów,
wykonawstwa, uszkodzeń i zgodności
materiałowej;

Teren Miasta

obszar administracyjny gminy Miasta Poznania;

Teren Związku

obszar administracyjny gmin wchodzących w skład
Związku Międzygminnego;

Termiczne
Przekształcenie

termiczne przekształcenie odpadów w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt. 20 ppkt a) Ustawy o Odpadach;

TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. lub inna instytucja, która
przejmie od niej prowadzenie giełdy towarowej w Polsce;

Transakcje

transakcje zabezpieczające ekspozycję na ryzyko stopy
procentowej i ryzyko walutowe oraz w odniesieniu do

Zabezpieczające

nakładów inwestycyjnych poniesionych w EUR, do
których zawarcia jest zobowiązany Partner Prywatny na
podstawie postanowień niniejszej Umowy;

Udziały

[xx] udziałów lub akcji o łącznej wartości nominalnej [xx]
lub ogół praw i obowiązków o wartości [xx] w Partnerze
Prywatnym;

Umowa

niniejsza umowa, w sprawie zaprojektowania, budowy,
finansowania i eksploatacji Instalacji, będąca umową o
partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7
ust. 1 Ustawy o PPP;

Umowa Bezpośrednia

umowa między Stronami a Bankami (ewentualnie takŜe z
wyznaczonym przez Banki agentem) na podstawie której
Strony uzgodnią zasady współpracy z Bankami, w
szczególności w przypadku nienaleŜytego wykonywania
przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań z Umowy;

Umowa DzierŜawy

umowa dzierŜawy Nieruchomości zawarta pomiędzy
Miastem a Partnerem Prywatnym, na podstawie której
Partner Prywatny uzyskał tytuł prawny do dysponowania
Nieruchomością na cele budowlane do czasu zawarcia
Umowy SprzedaŜy;

Umowa o
Dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie nr POIS. 02.01.00-00-003/1000 zawarta przez Miasto z Instytucją WdraŜającą w
związku z udzieleniem Dotacji Unijnej, stanowiąca
Załącznik 11.1.1 „Umowa o Dofinansowanie”;

Umowa Przeniesienia

przyrzeczona umowa przeniesienia przez Partnera
Prywatnego na Miasto prawa uŜytkowania wieczystego
Nieruchomości wraz z własnością Instalacji lub innych
budynków wzniesionych na Nieruchomości w wykonaniu
obowiązku Partnera Prywatnego zwrotu Instalacji, o
którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy o PPP;

Umowa SprzedaŜy

przyrzeczona umowa sprzedaŜy prawa uŜytkowania
wieczystego Nieruchomości zawarta pomiędzy Miastem
a Partnerem Prywatnym, na podstawie której Partner
Prywatny stanie się uŜytkownikiem wieczystym
Nieruchomości;

Umowy Kredytowe

umowy zawarte przez Partnera Prywatnego z Bankami
na
potrzeby
sfinansowania
Przedsięwzięcia,
uzupełniane, zmieniane lub zastępowane zgodnie z
niniejszą Umową;

URE

Urząd Regulacji Energetyki lub inna instytucja, która
przejęła jego obowiązki w zakresie zatwierdzania taryf
energii cieplnej;

Usługi

świadczone przez Partnera Prywatnego w Okresie
Eksploatacji, usługi w zakresie (i) przyjmowania, na
zasadach
określonych
w
Umowie,
odpadów
dostarczonych
do
Instalacji,
(ii)
prowadzenia
Termicznego Przekształcania w Instalacji przyjętych
odpadów, (iii) produkcji i sprzedaŜy energii cieplnej oraz
energii elektrycznej, jak równieŜ (iv) zagospodarowania
Odpadów Poprocesowych;

Ustawa KPC

ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, ze zm.)

Ustawa o Czystości

ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, ze zm.);

Ustawa o Finansach
Publicznych

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zm.);

Ustawa o Gospodarce
Nieruchomościami

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze
zm.);

Ustawa o Informacji
Środowiskowej

ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199,
poz.1227, ze zm.);

Ustawa o Odpadach

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.
z 2010 r., Nr 185, poz.1243 ze zm.);

Ustawa o PDOP

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, ze
zm.);

Ustawa o Planowaniu

ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, ze zm.);

Ustawa o PPP

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19. poz. 100,

ze zm.);
Ustawa o
Rachunkowości

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, ze zm.);

Ustawa o VAT

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

Ustawa POŚ

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.);

Ustawa PZP

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113., poz. 759, ze zm.);

Wartość Ładunku
Cieplnego

wyraŜona w GJ ilość energii chemicznej zawartej w
przyjętych do Instalacji Odpadach Kontraktowych,
obliczona dla określonego przedziału czasowego,
poprzez pomnoŜenie wyraŜonej w Mg masy tych
Odpadów, przez ich średnią Wartość Opałową, wyraŜoną
w Gj/Mg;

Wartość Referencyjna
Ładunku Cieplnego

wyraŜona w GJ ilość energii chemicznej zawartej w
przyjętych do Instalacji Odpadach Kontraktowych,
obliczona dla określonego przedziału czasowego, jako
iloczyn referencyjnej wartości opałowej tych Odpadów
wynoszącej 8.4 GJ/Mg oraz masy tych Odpadów równej:
ilorazowi 210.000 Mg / 365 dni pomnoŜonemu przez
długość trwania tego przedziału czasowego;

Warunki Przyłączenia
do Sieci Ciepłowniczej

warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej w rozumieniu
art. 7 Prawa energetycznego oraz § 3 i 9
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr, 16,
poz. 92) wydane w dniu 28.02.2012 r. na rzecz Miasta
przez Odbiorcę Energii Cieplnej, stanowiące Załącznik
10.3.1
„Warunki
Przyłączenia
do
Sieci
Ciepłowniczej”;

Warunki Przyłączenia
do Sieci Energetycznej

warunki przyłączenia do sieci energetycznej w
rozumieniu art. 7 Prawa energetycznego oraz § 4 i 8-10
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z
późn. zm.) wydane w dniu [xx] na rzecz Miasta przez
DALKIA
Poznań
Zespół
Elektrociepłowni
S.A.,
stanowiące Załącznik 10.3.3 „Warunki Przyłączenia do

Sieci Energetycznej”;
Wartość Opałowa

wartość opałowa Odpadów Kontraktowych przyjętych do
Instalacji, określona na podstawie Załącznika 13.4.4
„Procedura pomiaru wartości opałowej odpadów
oraz sprawności i efektywności energetycznej
Instalacji”;

Wkład NiepienięŜny
Wspólników

wkład niepienięŜny wniesiony na pokrycie kapitału
zakładowego Partnera Prywatnego;

Wkład PienięŜny
Wspólników

wkład pienięŜny wniesiony na
zakładowego Partnera Prywatnego;

Wkład Własny

wkład własny Miasta w Przedsięwzięcie składający się z
Wkładu Własnego PienięŜnego oraz Wkładu Własnego
Majątkowego;

Wkład Własny
Majątkowy

część Wkładu Własnego stanowiąca równowartość
Nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 5 pkt lit. b) Ustawy
o PPP;

Wkład Własny PienięŜny

część Wkładu Własnego stanowiąca równowartość
całości lub części Dotacji Unijnej w rozumieniu art. 2 pkt
5 lit. a) Ustawy o PPP;

Właściciele
Nieruchomości

właściciele nieruchomości połoŜonych na Terenie Miasta
lub Terenie Związku, na których zamieszkują mieszkańcy
(w rozumieniu art. 6c ust. 1 Ustawy o Czystości), a takŜe
właściciele nieruchomości połoŜonych na Terenie Miasta
lub Terenie Związku, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 2 Ustawy o
Czystości;

Wniosek o Pozwolenie
na Budowę

przygotowany przez Partnera Prywatnego kompletny i
prawidłowy wniosek o wydanie Pozwolenia na Budowę;

Wniosek o Zmianę
Decyzji Środowiskowej

przygotowany przez Partnera Prywatnego kompletny i
prawidłowy wniosek o zmianę Decyzji Środowiskowej w
celu uwzględnienia w zmienionej Decyzji Środowiskowej
parametrów Instalacji określonych w Załączniku 6.3.2
„Program Funkcjonalno-UŜytkowy”;

Wniosek Taryfowy

wniosek do Prezesa URE o zatwierdzenie taryfy,
przygotowany przez Partnera Prywatnego na zasadach
określonych w pkt. 13.5 Umowy, na podstawie Prawa
Energetycznego oraz Rozporządzenia Taryfowego;

pokrycie

kapitału

WPF

Uchwała Nr [xx] Rady Miasta Poznania z dnia [xx[ w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata [xx]
wraz z załącznikami;

Wykres Spalania

wykres umieszczony w Załączniku 6.3.2„Program
Funkcjonalno-UŜytkowy”;

Wynagrodzenie

ogół płatności ponoszonych przez Miasto na rzecz
Partnera Prywatnego z tytułu realizacji Inwestycji w
Okresie Budowy oraz świadczenia Usług w Okresie
Eksploatacji, których szczegółowe zasady określono w
Załączniku 11.1.2 „Mechanizm Wynagradzania”;

Zabezpieczenie
NaleŜytego Wykonania

zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w
rozumieniu art. 147 Prawa Zamówień Publicznych,
wniesione przez Partnera Prywatnego w celu pokrycia
ewentualnych roszczeń Miasta z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania Umowy w formie wybranej
przez Partnera Prywatnego spośród form wskazanych w
art. 148 ust. 1 Ustawy PZP;

Załącznik

załącznik do niniejszej Umowy;

Zaktualizowany Raport
Środowiskowy

kompletny i prawidłowy raport o oddziaływaniu
Przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu Ustawy o
Informacji Środowiskowej, który zostanie przygotowany
przez Partnera Prywatnego w ramach Wniosku o Zmianę
Decyzji Środowiskowej w celu uzyskania zmienionej
Decyzji Środowiskowej;

Zamknięcie Finansowe

zawarcie Umów Kredytowych;

Zastaw

zastaw rejestrowy, cywilny lub finansowy ustanowiony na
Udziałach;

Zdarzenie
Odszkodowawcze

(i) zdarzenie określone jako takie w treści Umowy, (ii)
Siła WyŜsza oraz (iii) Zmiana Prawa powodująca wzrost
wartości nakładów inwestycyjnych Partnera Prywatnego,
o przynajmniej 3% w stosunku do wartości nakładów
inwestycyjnych wskazanych w Ofercie;

Znalezisko

kaŜdy zabytek archeologiczny zgodnie z ustawą z dnia
23 lipca 2009 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2009 r. Nr 162 poz. 1568), kaŜda
płynna lub stała niebezpieczna substancja chemiczna,
jak równieŜ kaŜdy inny przedmiot (inny niŜ Infrastruktura
Techniczna), znaleziony na lub w Nieruchomości, o

których istnieniu Partner Prywatny nie wiedział ani przy
dołoŜeniu naleŜytej staranności nie mógł się dowiedzieć
przed Datą Rozpoczęcia (w szczególności nie mógł
przewidzieć ich wystąpienia na podstawie badań, o
których mowa w pkt. 4.3.1 Umowy), a których
konieczność usunięcia moŜe mieć istotny wpływ na
dotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu
Okresu Budowy;
Zmiana Prawa

wejście w Ŝycie lub uchylenie po dniu zawarcia Umowy
Przepisów Prawa, a takŜe istotna zmiana wykładni
Przepisów Prawa, w tym prawa podatkowego,
orzecznictwa
sądów
lub
praktyki
organów
administracyjnych;

Związek Międzygminny

związek międzygminny pod nazwą: „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w
Poznaniu w składzie: miasto i gmina Buk, gmina
Czerwonak, gmina Kleszczewo, miasto i gmina Kostrzyn,
miasto i gmina Murowana Goślina, miasto i gmina
Oborniki, miasto i gmina Pobiedziska, miasto Poznań,
gmina Suchy Las, miasto i gmina Swarzędz, działający
na podstawie statutu ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13
grudnia 2010 r., nr 245, poz. 4555.

ZAŁĄCZNIK NR 4.4.1

DO UMOWY W SPRAWIE ZAPROJEKTOWANIA, BUDOWY, UTRZYMANIA i
EKSPLOATACJI INSTLACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH W
POZNANIU

UMOWA DZIERśAWY

UMOWA DZIERśAWY NR D/....../..........

zawarta w Poznaniu dnia ....................... pomiędzy:
Miastem Poznań z siedzibą przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu (61-841),
reprezentowanym przez ........................................................................................................
......................................, który oświadcza, Ŝe jego umocowanie do działania przy niniejszej
czynności w imieniu Miasta Poznania wynika z pełnomocnictwa .............................................
....................................................................., oraz zapewnia, Ŝe umocowanie to nie wygasło
i nadal jest władny reprezentować Miasto Poznań;
w dalszej części umowy zwanym: „Miasto” lub „WydzierŜawiającym”,
a
............................................................................................................. z siedzibą w [xx] przy
ul. .................................................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy [xx] pod numerem KRS ........................., NIP
........................., REGON ........................., reprezentowaną przez ...............................
............................................................................ ................................
w dalszym ciągu umowy zwaną „DzierŜawcą”
WydzierŜawiający oraz DzierŜawca łącznie zwani „Stronami”, a kaŜde z nich „Stroną”.

PREAMBUŁA
I. Miasto w ramach postępowania pn. „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Kontrakt 1”, nr referencyjny postępowania GKM.X/7011-37/11 (dalej „Postępowanie”)
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno –
prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100, ze zm.) w trybie dialogu konkurencyjnego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst. jedn. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) wybrało Partnera Prywatnego do realizacji
przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i eksploatacji
instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych
w Poznaniu
(„Przedsięwzięcie”).
II. W związku z powyŜej zastosowanym trybem, WydzierŜawiający jest upowaŜniony do
zawarcia niniejszej umowy dzierŜawy (dalej „Umowa DzierŜawy”) bez konieczności
przeprowadzania postępowania przetargowego gospodarowania nieruchomościami na
zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz §
12 pkt 3 ppkt 11 Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. Nr
LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania bez odrębnej zgody Rady Miasta Poznania.
III. W wyniku Postępowania, WydzierŜawiający zawarł z DzierŜawcą umowę z dnia [xx] 2012
r. (dalej „Umowa PPP”).
IV. Umowa PPP określiła wzajemne prawa i obowiązki Stron w ramach Przedsięwzięcia,
stanowiąc, Ŝe w celu udostępnienia Partnerowi Prywatnemu nieruchomości na cele realizacji
Przedsięwzięcia Strony zawrą Umowę DzierŜawy, a następnie Miasto dokona zbycia Partnerowi
Prywatnemu prawa uŜytkowania nieruchomości na zasadach i warunkach określonych w Umowie
PPP .

§ 1.
1. WydzierŜawiający oddaje DzierŜawcy do korzystania i pobierania poŜytków nieruchomość
gruntową o powierzchni 31.424 m2 połoŜoną w strefie peryferyjnej Miasta Poznania przy ul.
Gdyńskiej, o następujących oznaczeniach geodezyjnych:
Obręb
Główna
Główna
Główna
Główna

Arkusz
1
1
1
1

Działka
5/37
5/30
5/29
2/11

Księga Wieczysta
PO1P/00249241/9
PO1P/00249241/9
PO1P/00249241/9
PO1P/00249241/9

(dalej jako: Nieruchomość), celem jej wykorzystania na potrzeby Przedsięwzięcia.
2. Nieruchomość została zaznaczona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy DzierŜawy.
Załącznik nr 1 jest integralną częścią Umowy DzierŜawy.
§ 2.
1. Umowa DzierŜawy została zawarta na czas nieoznaczony i wiąŜe Strony od daty zawarcia
Umowy PPP, tj. od dnia [xx] 2012 r.
2. Wydanie Nieruchomości nastąpi na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu
zdawczo – odbiorczego.
3. Umowa DzierŜawy wygasa bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych
oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron:
a) z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym ewentualna decyzja, z której będzie wynikał
obowiązek zwrotu Nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela lub jego
spadkobierców stanie się ostateczna
b) z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy PPP.
§ 3.
1. DzierŜawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz WydzierŜawiającego czynszu
dzierŜawnego w wysokości 35 509 zł za kaŜdy rozpoczęty miesiąc netto (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięć zł), powiększonego o podatek od towarów i
usług VAT, według aktualnie obowiązujących stawek.
2. Czynsz dzierŜawy ustalony w ust. 1 płatny jest z góry do 15 dnia danego miesiąca
kalendarzowego, na rachunek bankowy Miasta Poznania Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami ING BŚK S.A. o/Poznań 23 1050 1520 1000 0023 4950 2985.
3. Za kaŜdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu WydzierŜawiajacy naliczy odsetki
ustawowe.
4. Od 2013 r. kwota czynszu wskazana w ust. 1 będzie podlegać rocznej waloryzacji
o narastający wskaźnik poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim
roku, ogłaszanym w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. W przypadku, gdy wskaźnik opisany w ust. 4 będzie ujemny lub równy 0, czynsz
w danym okresie rozliczeniowym nie będzie podlegał waloryzacji (pozostanie taki sam
jak w poprzednim okresie rozliczeniowym).
§ 4.
1. Strony są zgodne, Ŝe z tytułu stanu Nieruchomości nie słuŜą DzierŜawcy wobec
WydzierŜawiającego Ŝadne roszczenia z niniejszej Umowy.

2. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 DzierŜawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe zarówno w Nieruchomości, jak i szkody
osób trzecich na zasadach szczegółowo określonych w Umowie PPP
§ 5.
1. DzierŜawca uprawniony jest do udostępniania Nieruchomości osobom trzecim,
z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 moŜliwe jest jedynie w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy DzierŜawy oraz wyłącznie w celu realizacji Przedsięwzięcia.
3. Za działania osób trzecich, którym udostępniono Nieruchomości, w tym swoich
podwykonawców, DzierŜawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w
Umowie PPP.
§ 6.
1. DzierŜawca zobowiązuje się realizować Przedsięwzięcie na Nieruchomości zgodnie z
postanowieniami Umowy PPP.
2. DzierŜawca zobowiązuje się wykonywać swoje prawo zgodnie z warunkami i z zasadami
prawidłowej gospodarki, z uwzględnieniem postanowień Umowy o PPP oraz celu
Przedsięwzięcia.
3. DzierŜawca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Nieruchomości bez zgody
WydzierŜawiajacego
4. DzierŜawca zobowiązuje się do utrzymania Nieruchomości w naleŜytym porządku
i czystości z uwzględnieniem celu Nieruchomości oraz postanowień Umowy PPP.

§ 7.
DzierŜawca zobowiązuje się do:
1. Ponoszenia wszelkich opłat i podatków związanych z Nieruchomością w zakresie i na
zasadach wynikających z Umowy o PPP, w tym podatku od nieruchomości.
2. KaŜdorazowego pisemnego informowania WydzierŜawiajacego o zmianie adresu
siedziby bądź adresu korespondencyjnego pod rygorem uznania wysłanej
korespondencji za skutecznie doręczoną.
§ 8.
Po
zakończeniu
Umowy
DzierŜawy,
DzierŜawca
zobowiązuje
Nieruchomość na zasadach i warunkach określonych w Umowie PPP.

się

zwrócić

§ 9.
1. Rozwiązanie Umowy DzierŜawy moŜe nastąpić na piśmie:
1) za zgodą Stron w kaŜdym czasie,
2) przez jedną ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, w
przypadkach i na zasadach określonych w Umowie PPP.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy DzierŜawy – z wyjątkiem oznaczeń geodezyjnych,
zmiany numeru rachunku bankowego WydzierŜawiającego – wymagają formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 WydzierŜawiający o zmianach powiadomi
DzierŜawcę osobnym pismem.

§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową DzierŜawy mają zastosowanie postanowienia
Umowy PPP wraz z jej załącznikami oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. śadne postanowienia Umowy DzierŜawy nie wyłączają stosowania jakichkolwiek
postanowień Umowy PPP.
3. W razie sprzeczności postanowień Umowy DzierŜawy z postanowieniami Umowy PPP
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy PPP .
§ 12.
Umowę DzierŜawy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
DzierŜawcy i dwa dla WydzierŜawiajacego.
§ 13.
WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i podaje numer identyfikacyjny
NIP: 2090001440.

WYDZIERśAWIAJĄCY

DZIERśAWCA

ZAŁĄCZNIK 6.3.4

DO UMOWY W SPRAWIE ZAPROJEKTOWANIA, BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI
INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POZNANIU

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DOTACJI UNIJNEJ

1.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, KTÓRYCH PARTNER PRYWATNY MA PRZESTRZEGAĆ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

1.1

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25 – 78 z późn. zm.);

1.2

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006 r., s. 79 – 81);

1.3

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 1 – 11 z późń. zm.);

1.4

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 – 169 z późń. zm.);

1.5

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

1.6

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).

2.

INNE DOKUMENTY

2.1

Wykaz dokumentów, które Partner Prywatny jest zobowiązany stosować w związku
z realizacją Projektu
2.1.1

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, przygotowane w porozumieniu z
Komisją Europejską, zatwierdzone Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007
roku;

2.1.2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zatwierdzony
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak C 2007/6321) i
zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nr 2/2008 z dnia 3
stycznia 2008 r. oraz Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ wydany przez Instytucję
Zarządzającą.
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2.2

Wykaz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które Partner Prywatny jest
zobowiązany stosować w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej
czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu:
2.2.1

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;

2.2.2

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko;

2.2.3

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;

2.2.4

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko;

2.2.5

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013;

2.2.6

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych;

2.2.7

Wytyczne w zakresie informacji i promocji;

2.2.8

Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;

2.2.9

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych
przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach
2007-2013 (wersja z 26 maja 2011 r.).
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Załącznik 6.4.5
Plan konsultacji społecznych oraz komunikacji dla przedsięwzięcia budowy “Instalacji
termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych dla Miasta
Poznania” (ITPOK) realizowanego w ramach projektu “System gospodarki odpadami dla Miasta
Poznania”.
Wstęp
Celem dokumentu jest przedstawienie wytycznych oraz wskazanie ram dla Partnera Prywatnego
do przygotowania strategii komunikacyjnej obejmującej swymi działaniami wszystkie fazy realizacji
Przedsięwzięcia. Strategia komunikacji Prezdsięwziecia winna zawierać samodzielne działania
Partnera Prywatnego jak równieŜ zapewniać wsparcie dla Miasta zwłaszcza w fazie pozyskiwania
decyzji administracyjnych oraz budowy ITPOK.
1. Opis Przedsięwzięcia
Projekt pt “System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Miasto Poznań
w ramach tego projektu podjęło i realizuje prace związane z wprowadzeniem nowoczesnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na standardach europejskich.
Głównym Przedsięwzięciem tego systemu jest budowa “Instalacji termicznego przekształcania frakcji
resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych dla Miasta Poznania” (ITPOK). Przygotowanie,
realizacja i funkcjonowanie takiego obiektu jest niezwykle trudne zarówno ze względów technicznych,
jak i społecznych.
Zasadniczy wpływ na wprowadzanie nowych rozwiązań w zaresie gospodarki odpadami komunalnymi
ma czynnik społeczny, tzn. świadomość społeczeństwa i jego zaangaŜowanie w działania na rzecz
ochrony środowiska, a związane jest to z dwoma aspektami: działaniami podnoszącymi świadomość
społeczeństwa co do realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska oraz działaniami zmierzającymi do
uzyskania akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań.
Dlatego teŜ bardzo istotne dla Przedsięwzięcia jest pozyskanie i zaangaŜowanie lokalnej społeczności
co pozwoli na jego pomyślną realizację.
W tym celu konieczne jest opracowanie stategii kominkacyjnej obejmującej planu konsultacji
społecznych oraz komunikacji z elementami public relations (PR) dla przedmiotowego
Przedsięwzięcia. Program PR poprzez stworzenie moŜliwości dialogu i interakcyjność działań oraz za
pomocą określonych instrumentów i technik komunikacyjnych moŜe stworzyć sytuację, w której
nastąpi zrównowaŜenie interesów, w tym przypadku określonych grup społecznych i władz miasta.
Partner Prywatny, jako Inwestor i operator instalacji termicznego przekształcania odpadów
komunalnych w Poznaniu (ITPOK) jest współodpowiedzialny za proces konsultacji społecznych
i komunikacji wdroŜony przez Miasto Poznań. Partner Prywatny który jest dostawcą i gwarantem
rozwiązań technologicznych, wspiera Miasto Poznań w zakresie konsultacji i działań publicznych.

2. Podstawa prawna
♦ Uchwała NR LXXX-1200-V-2010 Rady Miasta Poznania dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społeczynych na terenie Miasta Poznania.
♦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 wraz z późniejszymi zmianami),
♦ Ustawa 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. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),
♦ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami),
♦ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 wraz
z późniejszymi zmianami),

1

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr
227, poz. 1658 wraz z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 wraz z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 wraz
z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym Fundusz
Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1164/94,
Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE,
Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG
z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 z późniejszymi zmianami),
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.
Urz. WE L 182 z 16.07.1999 z późniejszymi zmianami),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r.
w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000 z późniejszymi zmianami),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004 r.
zmieniająca dyrektywę 1994/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004 z późniejszymi zmianami),
Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991 z późniejszymi zmianami),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/108/WE z dnia 8 grudnia 2003 r.
zmieniająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003
r. w sprawie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – WEEE (Dz. Urz. WE L 345
z 21.12.2003 z późniejszymi zmianami),
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowania zapobiegania
zanieczyszczeniom i kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996 z późniejszymi zmianami),

2.1. Inne dokumenty, w zgodności z którymi naleŜy prowadzić działania :
♦
♦
♦

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),
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011
z perspektywą na lata 2012 – 2019 przyjęty uchwałą Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019.

3. Cele strategii komunikacyjnej
Z uwagi na fakt, Ŝe wpływ Przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i społeczne uznawany jest za
istotny i co za tym idzie wywołuje duŜe zainteresowanie opinii publicznej planuje się podjęcie
wszelkich działań mających na celu ograniczenie wybuchu konfliktu oraz pozyskanie szerokiej
akceptacji społecznej dla proponowanej koncepcji całościowego rozwiazania problemów.
Celem strategii jest:
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♦

zwiększenie świadomości społecznej w zakresie pozytywnych skutków realizacji
Przedsięwzięcia

Partner Prywatny w swych działaniach winien zapewnić:

♦ nadanie Przedsięwzięciu charakteru umoŜliwiającego wypracowanie w odpowiednim czasie
♦
♦
♦
♦

konsensusu,
zbudowanie silnej treści komunikacyjnej opartej na sprawdzonych argumentach
marketingowych i technicznych,
opracowanie narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do potrzeb kaŜdej grupy docelowej,
zaplanowanie działań komunikacyjnych związanych z kaŜdą fazą Przedsięwzięcia,
przewidywanie ewentualnych “kryzysów komunikacyjnych”.

4. Główne grupy docelowe
Głównymi grupami docelowymi są interesariusze zainteresowani procedurą związaną z wystąpieniem
o decyzje środowiskową, pozwolenie na budowę i zezwolenie na eksploatację.
Sa to przede wszystkim:
♦ Opinia publiczna
♦ Władze Miasta Poznań i Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”, lokalni radni,
♦ Instytucje i urzędy,
♦ Lokalne stowarzyszenia,
♦ Pozarządowe Organizacje Ekologiczne,
♦ Media.
5. Narzędzia
♦ zespół ds. komunikacji – utworzony z przedstawicieli Miasta Poznań i Partnera Prywatnego,
♦ powołanie rzecznika Przedsięwzięcia,
♦ opracowanie strategii komunikacyjnej
♦ spotkania konsultacyjne,
♦ spotkania informacyjne,
♦ kampanie informacyjne,
♦ strona internetowa,
♦ plakaty, broszury, ulotki,
♦ konferencje,
♦ filmy informacyjne i edukacyjne,
♦ organizacja waŜnych etapów Przedsięwzięcia: wbudowanie kamienia węgielnego, otwarcie
ITPOK.

6. Fazy Planu Działań
FAZA 1: wprowadzenie narzędzi komunikacyjnych
Jest to faza konsultacji z Miastem Poznań, w czasie których dokonuje się taktycznych wyborów:

♦
♦
♦
♦
♦
♦

zatwierdzenie przez Miasto systemu identyfikacji wizualnej,
zatwierdzenie przez Miasto strategii komunikacyjnej,
zatwierdzenie metod pracy pomiędzy Miastem Poznań a Partnerem Prywatnym
stworzenie struktury słuŜącej konsultacjom i informowaniu (zespół ds. kontaktu ze
społecznością),
stworzenie strony internetowej,
powołanie rzecznika.
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Faza 2: proces pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i
pozwolenia na budowę
Cel: uzyskanie decyzji dotyczących pozwolenia na budowę
W tym celu konieczne jest:
♦ przedstawienie i objaśnienie Przedsięwzięcia,
♦ zorganizowanie dostępu do informacji i konsultacji dotyczących debaty publicznej, która
powinna się odbyć bez blokowania postępu w realizacji Przedsięwzięcia,
♦ wsparcie Miasta w zakresie pozyskania decyzji poprzez umoŜliwienie spotkań ze specjalistami
z dziedziny dioksyn, udział tych specjalistów w spotkaniach i konsultacjach ze
społeczeństwem,
♦ dostarczanie schematów objaśniających techniczną stronę głównych procesów odzysku,
♦ udostępnianie fotograficzną bazę danych ukazującą wszystkie rodzaje infrastruktury
gospodarki odpadami,
♦ tworzenie argumentów adresowanych do wszystkich radnych, Związku międzygminnego
“Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i innych osób przychylnie nastawionych do
Projektu (partnerzy publiczni). Będzie ona zawierać uaktualniane informacje, o głównych
korzyściach Projektu oraz będzie przedstawiać szczegóły procesów technicznych.
o
o
o
o
o
o
o

finansowanie Projektu,
odpowiedzialność w razie awarii,
wyjaśnienia dotyczące kosztów operacyjnych i wpływu na lokalne podatki,
kontrola nad głównymi ryzykami i zagroŜeniami (poŜar, powódź…),
zarządzanie ewentualnym oddziaływaniem na środowisko i środki minimalizujące
(standardowa umowa dotycząca cięŜkich pojazdów, hałas, zapachy…),
zarządzanie ŜuŜlami i odpadami z procesu oczyszczania spalin IBA,
problemy dotyczące zdrowia publicznego.

Środki:

o stworzenie struktury słuŜącej konsultacjom i informowaniu (zespół ds. kontaktu ze
społecznością),

o stworzenie strony internetowej,
o stworzenie punktu informacyjnego,
FAZA 3: Etap budowy
Cel: publiczne poczucie własności Przedsięwzięcia

♦ Projekt musi być zaakceptowany, przyswojony i zrozumiany,
♦ kierowanie stałego strumienia informacji, zwłaszcza do lokalnych mieszkańców.
Środki:

o komunikacja z radnymi i mieszkańcami w miarę postępu prac,
o wizyty na placu budowy,
o moŜliwość zorganizowania uroczystości związanej z połoŜeniem kamienia
węgielnego.

FAZA 4: Faza eksploatacji
W tym momencie następuje zakończenie procesu komunikacji dotyczącej rozwoju Przedsięwzięcia,
rozpoczyna się natomiast komunikacja związana z fazą eksploatacji Sytemu Gospodarki Odpadami
Miasta Poznania.
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Cel: Zapoznanie radnych i mieszkańców z obiektami Systemu Gospodarki Odpadami.
♦ całkowita integracja instalacji z terenem i otoczeniem,
♦ ustanowienie stałej, efektywnej relacji z poszczególnymi grupami docelowymi.
Środki:

o zarządzanie komunikacją edukacyjną: organizowanie wizyt dla grup, aranŜacja,
o

utrzymanie i animacja przestrzeni dydaktycznej, w tym ścieŜki
edukacyjnej,
odnawianie narzędzi słuŜących komunikacji,
zarządzanie komunikacją z lokalnymi władzami, radnymi i stowarzyszeniami w
ramach zobowiązania do zachowania przejrzystości: działania Zespołu ds. kontaktów
ze społecznością, pokazywanie wyników monitorowania emisji gazów (tablice ze
wskaźnikami emisji zanieczyszczeń do atmosfery), zarządzanie stroną internetową.
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ZAŁĄCZNIK 9.4.7
Sprawozdawczość i Dokumentacja Partnera Prywatnego

1. Wymagania ogólne
1.1. Wymagania
dotyczące
przechowywanej
dokumentacji
oraz
prowadzenia
sprawozdawczości są wymaganiami minimalnymi, które muszą zostać spełnione przez
Partnera Prywatnego.
1.2. Dokumentacja będzie przechowywana w formie elektronicznej lub papierowej.
1.3. Raporty i plany będą przekazywane przez Partnera Prywatnego w formie elektronicznej
lub papierowej.
1.4. Sposób przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia sprawozdawczości na etapie
Prac Projektowych i Robót Budowlanych, a następnie Eksploatacji będzie ustalony w
uzgodnionej wcześniej formie pomiędzy Partnerem Prywatnym i Miastem.
1.5. Miasto moŜe weryfikować poprawność sprawozdań, raportów i planów.
1.6. Partner Prywatny będzie obowiązany do prowadzenia wybranej sprawozdawczości w
systemie on-line. Miasto wskaŜe Partnerowi Prywatnemu, która ze sprawozdawczości
będzie prowadzona w systemie on-line, a jej zakres i sposób prowadzenia zostanie
ustalony pomiędzy Partnerem Prywatnym i Miastem. Zakres informacji dostępnej on-line
będzie takŜe zgodny zakresem ustalonym w Załączniku 13.1.3 Kluczowe Wskaźniki
Efektywności (KPI).
1.7. W związku z Przedsięwzięciem, na uzasadniony wniosek Miasta, Partner Prywatny
będzie dostarczał na własny koszt dodatkowe informacje dotyczące Instalacji Ŝądane
przez Miasto po wcześniejszym zgłoszeniu przez Miasto takiej potrzeby oraz uzgodnieniu
z Partnerem Prywatnym formy, zakresu, sposobu oraz terminu przekazania informacji.

2. Sprawozdawczość i dokumentacja w Okresie Budowy
2.1. Partner Prywatny jest obowiązany do przechowywania między innymi następujących
elementów Dokumentacji Projektowej, jako elementów Dokumentacji Budowy:
(a) Komplet specyfikacji wraz ze szczegółowymi zapisami wszelkich zmian i wersji.
(b) Instrukcje do projektowania, wytyczne technologiczne z odwołaniami do
stosownych norm, kodeksy postępowania, obciąŜenia konstrukcyjne, parametry
do projektowania, karty katalogowe materiałów i urządzeń zainstalowanych w
Instalacji.
(c) Komplet wszystkich istotnych załoŜeń projektowych i ostatecznych obliczeń
projektowych dla wszystkich części Instalacji, w tym szczegóły dotyczące
oddziaływania na konstrukcję rzeczywistych metod budowy oraz wszelkie zmiany
lub opis jakichkolwiek prac naprawczych w trakcie budowy.
(d) Kompletne mapy do celów projektowych.
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(e) Komplet Dokumentacji Projektowej.
(f) Kompletną dokumentację geologiczno – inŜynierską.
(g) Raport oceny oddziaływania na środowisko.
(h) Protokół Gotowości.
(i) Harmonogram Robót Budowlanych oraz aktualizacje lub poprawki pierwotnego
harmonogramu.
(j) Wszelkie Pozwolenia / zezwolenia / licencje / uzgodnienia wymagane przez
Przepisy Prawa.
(k) Wszelkie decyzje uzgadniające Dokumenty Projektowe wymagane przez Przepisy
Prawa.
(l) harmonogram Rozruchu Instalacji.
(m) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wraz z późniejszymi modyfikacjami tego
planu dla zapewnienia jego zgodności z wymogami Przepisów Prawa oraz
postępem Robót Budowlanych. Plan BIOZ będzie opracowany zgodnie z
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
(n) Plan Organizacji Ruchu
(o) Kompletna dokumentacja wykonawcza wszystkich branŜ.
2.2. Partner Prywatny jest obowiązany do przechowywania między innymi następujących
dokumentów dotyczących Robót Budowlanych, stanowiących elementy Dokumentacji
Budowy:
(a) Pozwolenie na Budowę wraz z projektem budowlanym.
(b) Protokoły przekazania terenu budowy.
(c) Harmonogram realizacji Robót Budowlanych do Pierwszego Dnia Dostępności.
Aktualizacje lub poprawki pierwotnego harmonogramu po ich zatwierdzeniu będą
przechowywane i oznaczone w sposób właściwy dla Systemu Zarządzania
Jakością.
(d) Dokumentacja fotograficzna, w tym między innymi: komplet zdjęć z postępu Robót
Budowlanych dokumentujących stan terenu i środowiska przed rozpoczęciem
tych Robót, a takŜe bezpośredniego sąsiedztwa. Zdjęcia naziemne będą
wykonywane na wszystkich etapach Robót Budowlanych i w czasie wszystkich
waŜnych działań nie rzadziej niŜ 1 raz na miesiąc. Zdjęcia będą przechowywane
zarówno w wersji papierowej i cyfrowej dla celów porównawczych.
(e) Geodezyjne wytyczenie obiektów.
(f) System Zapewnienia Jakości (SZJ).
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(g) Projekt organizacji i technologii Robót Budowlanych (Program Robót) spójny z
SZJ, obejmujący m.in.: wybór materiałów, kolejność prowadzenia Robót
Budowlanych, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i
metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie
wykonywania Robót Budowlanych i badań powykonawczych.
(h) Dziennik Budowy.
(i) Komplet dokumentów dotyczących poszczególnych etapów Robót Budowlanych,
w tym między innymi: postępów Robót Budowlanych, testowania materiałów,
monitorowania jakości wykonawstwa, warunków pogodowych, wydanych instrukcji
(j) Komplet Dokumentacji Powykonawczej i załączników obejmujących wszystkie
zmiany w projekcie budowlanym oraz wszystkie prace naprawcze, które miały
miejsce w czasie Robót Budowlanych oraz wszystkie końcowe powykonawcze
szczegóły oraz wymiary i parametry Instalacji. Rysunki będą zawierać modyfikacje
wynikające ze sposobu wykonania Robót Budowlanych. Wszystkie elementy
Dokumentacji Powykonawczej będą aktualizowane w Okresie Eksploatacji.
Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać podpisy projektantów pod ich zgodą
na wprowadzenie zmian do tej dokumentacji.
(k) Komplet dokumentów potwierdzających jakość oraz pochodzenie materiałów i
wyrobów dostarczonych w związku z Przedsięwzięciem.
(l) Komplet istotnej korespondencji dotyczącej Okresu Budowy i innych spraw z nią
związanych w tym korespondencji z zainteresowanymi podmiotami oraz
właściwymi Organami Administracji.
(m) Wszystkie raporty z badań w tym badań geofizycznych i odwiertów uzyskanych
przez Partnera Prywatnego w trakcie Okresu Budowy oraz jakichkolwiek badań
topograficznych i środowiskowych.
(n) Komplet dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach
awaryjnych w trakcie trwania Okresu Budowy.
(o) Protokoły z narad / spotkań i ustaleń dokonanych przez Partnera Prywatnego.
(p) Protokoły z obrad Komisji Wspólnej.
(q) Wszelkie badania środowiskowe, w tym badania przeprowadzone na terenach
sąsiednich w stosunku do terenu budowy dotyczące środowiska, hałasu, jakości
wody i powietrza.
(r) Protokoły z prób i badań dla urządzeń i instalacji
(s) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w Miejskim Ośrodku
Dokumentacji Kartograficznej.
(t) Instrukcje stanowiskowe i oznakowanie urządzeń.
(u) Schematy technologiczne, schemat synoptyczny, instrukcję bezpieczeństwa,
p.poŜ., instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń.
(v) Protokoły z przeszkolenia pracowników w zakresie Eksploatacji.
(w) Kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim słuŜbom i Organom
Administracji.
3

(x) Kopie dokumentów potwierdzających odbiory przez
wymaganych do uzyskania Pozwolenia na UŜytkowanie.
(y) Kopie
DTR,
ksiąŜek
gwarancyjnych
zamontowanych urządzeń.

urządzeń,

słuŜby

zewnętrzne,

świadectwa

jakości

(z) Wyniki prób i badań, testów wstępnych, przed przystąpieniem do uŜytkowania
oraz testów wydajności.
(aa)Sprawozdanie z Rozruchu, w tym równieŜ Protokół Gotowości, opinię
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru (protokół zdawczo – odbiorczy
dopuszczający do Rozruchu, Protokół wykonanych czynności rozruchowych,
protokół z zakończenia Rozruchu, Wykaz czynności rozruchowych, rejestracja
parametrów technicznych i technologicznych, badań laboratoryjnych przez
Akredytowaną Jednostkę Certyfikowaną, podsumowanie).
(bb) Analiza zagroŜeń i zdolności operacyjnych HAZOP z wynikami.
2.3. Partner Prywatny będzie dostarczał Miastu raporty miesięczne z Okresu Budowy nie
później niŜ po upływie 10 Dni Roboczych po zakończeniu kaŜdego miesiąca
kalendarzowego, które będą zawierały między innymi:
(a) Informację na temat postępów Robót Budowlanych w odniesieniu do Harmonogramu
Okresu Budowy i harmonogramu Robót Budowlanych.
(b) Szacunkową wartości wykonanych Robót Budowlanych.
(c) Informację na temat wszystkich odstępstw i niezgodności, w tym:
(i)

wszystkich aktualnych i potencjalnych odstępstw od wymagań umownych,

(ii)

wszystkich spornych kwestii, które się pojawiły lub przewiduje się ich
pojawienie, status sporów, podjętych działań i środków w celu ich
rozwiązania,

(iii)

wszystkich istotnych sporów pomiędzy członkami konsorcjum lub z
podwykonawcami w kwestii zaprojektowanych lub wykonywanych Robót
Budowlanych.

(d) Proponowanych środków zaradczych podjętych przez Partnera Prywatnego w celu
uniknięcia odstępstw, naruszeń, niezgodności lub innych zdarzeń lub rozwiązania
kwestii spornych.
(e) Przewidywanej przez Partnera Prywatnego daty zakończenia Robót Budowlanych.
(f) Działań public relations.
2.4. Partner Prywatny dostarczy Miastu raport końcowy z Okresu Budowy, nie później niŜ
po upływie 60 Dni Roboczych od Pierwszego Dnia Dostępności, który będzie zawierał
m.in.:
(a) Streszczenie na nie więcej niŜ pięć (5) stron formatu A4.
(b) Kopię Pozwolenia na UŜytkowanie Instalacji.
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(c) Kopię Pozwolenia Zintegrowanego.
(d) Kopię kompletu Dokumentacji Projektowej.
(e) Komplet Dokumentacji Budowy.
(f) Kopie kompletu Dokumentacji Powykonawczej.
(g) Kopie wszystkich raportów geotechnicznych i badań dotyczących odwiertów
uzyskanych przez Partnera Prywatnego w trakcie prac przygotowawczych i Robót
Budowlanych.
(h) Kopie wszystkich informacji, dokumentów i wyników testów, w tym interpretacje tych
wyników dotyczące badań gruntowych, fizycznych i geofizycznych.
(i) Kopie wszystkich informacji, dokumentów i wyników testów, w tym interpretacje tych
wyników dotyczące badań archeologicznych i środowiskowych przeprowadzonych na
terenie Nieruchomości i Nieruchomościach Sąsiednich (jeŜeli to konieczne).
(j) Protokoły z prób i badań.
(k) Protokół Gotowości wraz ze sprawozdaniem z Rozruch.
(l) Kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w Miejskim
Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej.
(m) Plany zagospodarowania Instalacji.
3. Sprawozdawczość i dokumentacja w Okresie Eksploatacji
3.1. Miasto przygotuje i przekaŜe Partnerowi Prywatnemu roczny plan dostarczania odpadów
kontraktowych, który zostanie przedstawiony Partnerowi Prywatnemu jedynie w celach
informacyjnych.
3.2. Partner Prywatny jest obowiązany do przechowywania między innymi następujących
dokumentów w Okresie Eksploatacji:
(a) Komplet certyfikatów wydanych w związku z Eksploatacją.
(b) Instrukcja Eksploatacji, z uwzględnieniem między innymi wymagań dotyczących
eksploatacji, procedur, prowadzenia sprawozdawczości wymaganej Przepisami
Prawa oraz wymaganej przez Miasto od Partnera Prywatnego.
(c) Kompletna lista części zamiennych i części zuŜywających się, w formie bazy danych
obejmującej szczegóły dotyczące części / elementu w tym: opis, rozmiar, typ, numer
kodu oraz m.in.: dane wytwórcy, dostawcy, numer dostawy, czas eksploatacji,
normalny czas dostawy.
(d) Kopie dokumentów dotyczących zarządzania środowiskiem.
(e) Kopie dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
(f) Kopie dokumentów dotyczących udziału społeczeństwa.
(g) Kopie wniosków skierowanych przez Miasto do Partnera Prywatnego.
(h) Kopie Ŝądań wydanych przez Partnera Prywatnego wobec Przedsiębiorców.
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3.3. Partner Prywatny jest zobowiązały do przechowywania dokumentów i prowadzenia
sprawozdawczości wyszczególnionej w Tabeli nr 1. W Tabeli nr 1 przedstawiono
wymagania dotyczące częstotliwości prowadzenia monitoringu w zakresie danych oraz
częstotliwości i sposobu przekazywania informacji przez Partnera Prywatnego do Miasta.
3.4. Partner Prywatny będzie dostarczał Miastu Roczny Plan Eksploatacji z Rocznym
Planem Napraw i Remontów. Roczny Plan Eksploatacji powinien zawierać
przewidywane dane oraz wartości wyszczególnione w Tabeli nr 1. Dodatkowo Partner
Prywatny załączy Streszczenie na nie więcej niŜ pięć (5) stron formatu A4.
3.5. Partner Prywatny będzie dostarczał Miastu Miesięczny Raport z Eksploatacji, który będzie
dostarczany w ciągu 10 Dni Roboczych po zakończeniu kaŜdego miesiąca
kalendarzowego Eksploatacji. Miesięczny Raport z Eksploatacji zawierać będzie
poszczególne raporty miesięczne wyszczególnione w Tabeli nr 1 oraz Streszczenie na nie
więcej niŜ pięć (5) stron formatu A4.
3.6. Partner Prywatny będzie dostarczał Miastu Roczny Raport z Eksploatacji wraz z
Raportem z Wykonania Modernizacji i Remontów, który będzie dostarczany w ciągu
20 Dni Roboczych po zakończeniu kaŜdego roku kalendarzowego Eksploatacji. Roczny
Raport z Eksploatacji zawierać będzie poszczególne raporty roczne wyszczególnione w
Tabelki nr 1 oraz streszczenie na nie więcej niŜ pięć (5) stron formatu A4.
3.7. Partner Prywatny na uzasadnione wezwanie Miasta dostarczy Miastu, na własny koszt,
informacje konieczne do weryfikacji Miesięcznych i Rocznych Raportów z Eksploatacji.
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Tabela nr 1

Raportowanie
Jednostka

Częstotliwość
monitoringu

Podsumowanie
monitoringu
(raportowanie
wewnętrzne)

Częstotliwość
raportowania do
Miasta

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

Raport
Poz.
Nr Raportu

Wyszczególnienie

1

RAPORT NR 1

EKSPLOATACJA ZAKŁADU - część 1

1.1

Raport 1.1

Ilość przyjętych odpadów, w tym:

1.3

Raport 1.2

Raport 1.3

dostawca 1

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

dostawca 2

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

dostawca …

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

szt.

ciągły

dzień

miesiąc / rok

dostawca 1

szt.

ciągły

dzień

miesiąc / rok

dostawca 2

szt.

ciągły

dzień

miesiąc / rok

dostawca …

szt.

ciągły

dzień

miesiąc / rok

Ilość i rodzaj przyjętych samochodów oraz
czas rozładunku samochodów

miesięczne zestawienie danych dobowych, w podziale na rodzaje odpadów oraz poszczególnych
dostawców odpadów do Zakładu; roczne zestawienie danych miesięcznych dotyczących ilości
odpadów w podziale na rodzaje odpadów
na podstawie danych z rejestracji pojazdów przywoŜących odpady (m.in.. z uwzględnieniem dostawcy,
rejonu z którego odpady zostały przywiezione do ITPOK itd. )

kod odpadu

1.2

Wymagania dla Raportu do Miasta

miesięczne zestawienie danych dotyczących czasu pobytu poszczególnych samochodów, liczonego
od wjazdu na wagę do wyjazdu z wagi

Ilość i rodzaj przetwarzanych odpadów

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych w podziale na rodzaje przyjętych odpadów oraz metody ich
przetwarzania z podaniem ilości odpadów "bio" ; miesięczne zestawienie danych w podziale na
rodzaje odpadów poprocesowych poddanych przetworzeniu z podaniem metody ich przetwarzania
oraz informacji wymaganych zapisami umowy; roczne zestawienie danych o ilości i rodzaju
przetworzonych odpadów z podaniem ilości przetworzonych odpadów "bio" ; roczne zestawienie
danych w podziale na rodzaje odpadów poprocesowych poddanych przetworzeniu z podaniem
metody ich przetwarzania oraz informacji wymaganych zapisami umowy

Rodzaj i ilość odpadu przyjętego do Zakładu, w
tym:

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie wagi suwnicy

ilość frakcji "bio"

%

Ilość i rodzaj odpadów przyjętych do Zakładu,
które nie zostały przetworzone, ale zostały
skierowane do innego obiektu celem ich
przetwarzania / zagospodarowania, w tym:

na podstawie przepisów prawa

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów wagi wyjazdowej

do składowania z podaniem rodzaju składowiska,
jego nazwy, lokalizacji i właściciela, w tym
uwzględnienie:

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów wagi wyjazdowej oraz na podstawie kart przekazania odpadów

ilość frakcji "bio"

%

przetwarzania termicznego z podaniem nazwy
instalacji, lokalizacji i jej właściciela, w tym
uwzględnienie:

Mg

ilość frakcji "bio"

%

na podstawie przepisów prawa

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów wagi wyjazdowej oraz na podstawie kart przekazania odpadów

na podstawie przepisów prawa
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przetwarzania mechaniczno-biologicznego z
podaniem nazwy instalacji, lokalizacji i jej
właściciela, w tym uwzględnienie:

Mg

ilość frakcji "bio"

%

inne (z podaniem rodzaju instalacji, nazwy
instalacji, lokalizacji i jej właściciela), w tym
uwzględnienie:

Mg

ilość frakcji "bio"

%

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów wagi wyjazdowej oraz na podstawie kart przekazania odpadów

na podstawie przepisów prawa

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów wagi wyjazdowej oraz na podstawie kart przekazania odpadów

na podstawie przepisów prawa

Ilość wyprodukowanego ŜuŜla
Ilość ŜuŜla skierowana:
do składowania z podaniem rodzaju składowiska,
jego nazwy, lokalizacji i właściciela

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

do wykorzystania i/lub odzysku i/lub recyklingu (z
podaniem procesu odzysku) z podaniem sposobu
ich zagospodarowania oraz nazwy, lokalizacji i
właściciela instalacji

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

do innych instalacji z podaniem sposobu ich
zagospodarowania/ przetwarzania oraz nazwy,
lokalizacji i właściciela instalacji

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

Ilość metali odzyskanych z ŜuŜla, w tym:

Mg

metale Ŝelazne

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów

metale nieŜelazne

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów

metale Ŝelazne

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

metale nieŜelazne

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

Rodzaj i ilość odpadów z oczyszczania spalin

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów
lub na podstawie wagi wyjazdowej (jeŜeli odpady nie sa stabilizowane i/lub zestalane na terenie instalacji)

Rodzaj i ilość odpadów z oczyszczania spalin
po procesie zestalania i stabilizacji

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie ewidencji odpadów
lub na podstawie wagi wyjazdowej

do składowania z podaniem rodzaju składowiska,
jego nazwy, lokalizacji i właściciela

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

do wykorzystania i/lub odzysku z podaniem
sposobu ich zagospodarowania oraz nazwy,
lokalizacji i właściciela instalacji

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

do innych instalacji z podaniem sposobu ich
zagospodarowania oraz rodzaju instalacji, nazwy,
lokalizacji i właściciela instalacji

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

Ilość metali odzyskanych z ŜuŜla skierowanych do
recyklingu z podaniem nazwy, lokalizacji i
właściciela instalacji , w tym:

Sposób zagospodarowania odpadów z
oczyszczania spalin, w tym:

Rodzaj i ilość pozostałych odpadów
wytwarzanych na terenie Zakładu
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1.4

1.5

1.6

Raport 1.4

Raport 1.5

Raport 1.6

Rodzaj i ilość pozostałych odpadów wytwarzanych
na terenie Zakładu

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

Sposób zagospodarowania odpadów pozostałych,
w tym:

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

do składowania z podaniem rodzaju składowiska,
jego nazwy, lokalizacji i właściciela

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

do wykorzystania i/lub odzysku i/lub recyklingu z
podaniem sposobu ich zagospodarowania oraz
nazwy, lokalizacji i właściciela instalacji

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie kart przekazania odpadów oraz zapisów wagi wyjazdowej

Ilość i rodzaj odpadów, które nie zostały
przyjęte do Zakładu

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

Ilość i rodzaj odpadów, które nie zostały przyjęte
do Zakładu

Mg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

wg Procedury przyjęcia, odbioru, przetwarzania odpadów

Wartość opałowa odpadów przetwarzanych
termicznie

MJ/kg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

miesięczne oraz roczne zestawienie danych dotyczących wartości opałowej przetworzonych
odpadów

określenie wartości opałowej odpadów odpadów
przetwarzanych termicznie

MJ/kg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie Procedury Pomiaru Wartości Opałowej oraz sprawności i efektywności energetycznej

Produkcja energii elektrycznej

MWH

ciągły

dzień

miesiąc / rok

miesięczne oraz roczne zestawienie danych

SprzedaŜ energii elektrycznej

MWh

godzina

godzina

miesiąc / rok

na podstawie zapisów licznika

SprzedaŜ świadectw pochodzenia "zielonych"

MWh

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów licznika

SprzedaŜ świadectw pochodzenia "czerwonych"

MWh

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie zapisów licznika

GJ

godzina

godzina

miesiąc / rok

miesięczne oraz roczne zestawienie danych

GJ

godzina

godzina

miesiąc / rok

na podstawie zapisów licznika

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

rok

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

rok

h

godzina

dzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych tygodniowych; roczne zestawienie danych miesięcznych

Ilość godzin pracy, w tym:

h

ciągły

dzień

miesiąc / rok

na podstawie danych Zakładu

ilość godzin postojów awaryjnych

h

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie danych Zakładu

Ilość przerw (zatrzymań instalacji), w tym:

szt

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie danych Zakładu

ilość zatrzymań awaryjnych

szt

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie danych Zakładu

Mg

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych tygodniowych; roczne zestawienie danych miesięcznych

Mg

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie danych Zakładu

%

godzina

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych tygodniowych; roczne zestawienie danych miesięcznych

Sprawność kotła nr 1

%

godzina

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych dobowych

Sprawność kotła nr 2

%

godzina

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych dobowych

C

dzień

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych dobowych; roczne zestawienie danych miesięcznych

C

dzień

tydzień

miesiąc / rok

na podstawie pomiarów zgodnie z przyjętą metodyką ustaloną z Miastem

Produkcja ciepła
SprzedaŜ ciepła

1.7

Raport 1.7

Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna

1.8

1.9

Raport 1.8

Raport 1.9

Dyspozycyjność i awaryjność

ZuŜycie oleju opałowego

ZuŜycie oleju opałowego

1.10

1.11

Raport 1.10

Raport 1.11

Sprawność kotłów

Średnia temperatura zewnętrzna
Średnia temperatura zewnętrzna
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na podstawie ewidencji odpadów

wyliczenia zgodnie z przepisami prawa

1.12

Raport 1.12

Emisje

miesięczne zestawienie danych dobowych, w podziale na rodzaje emisji

Emisje zanieczyszczeń do powietrza, w tym:
zanieczyszczenie 1

kg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

raportowanie prowadzone takŜe w trybie online; miesięczne zestawienie danych, w podziale na rodzaje
emisji

zanieczyszczenie 2

kg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

raportowanie prowadzone takŜe w trybie online; miesięczne zestawienie danych, w podziale na rodzaje
emisji

zanieczyszczenie …

kg

ciągły

dzień

miesiąc / rok

raportowanie prowadzone takŜe w trybie online; miesięczne zestawienie danych, w podziale na rodzaje
emisji

m3

ciągły

dzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych

ciągły

dzień

m3

ciągły

dzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych i informacji nt. produkowanych ścieków jak równieŜ ich wykorzystania do
innych celów

nie dotyczy

w zaleŜności od
wymaganego
badania / testu

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne zestawienie danych dotyczących przeprowadzonych badań / testów wraz z ich wynikami i
określeniem wpływu na eksploatacje Zakładu wraz z kopią dokumentów dotyczących przeprowadzonych
badań / testów sprawdzających; roczne podsumowanie danych miesięcznych

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

informacja nt. zdarzenia wraz z podaniem daty ich wystąpienia, przyczyny, wpływu na eksploatację oraz
podjętych działań

Mg

ciągły

dzień

miesiąc i/lub rok

ZuŜycie wody
Ścieki
ścieki technologiczne, socjalno-bytowe,
deszczowe
1.14

Raport 1.13

Przeprowadzone badania / testy (wymagane
prawem)

Przeprowadzone badania / testy (wymagane
prawem)

1.14

Raport 1.14

Zdarzenia
Informacje nt. kaŜdego zdarzenia pociągającego
za sobą zawieszenie lub istotne ograniczenie
procesów eksploatacyjnych Zakładu

2

RAPORT NR 2

EKSPLOATACJA ZAKŁADU - część 2

2.1

Raport 2.1

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRAWEM

2.2

2.3

Raport 2.2

miesięczne oraz roczne zestawienie danych dotyczących dokumentacji i działań wymaganych
prawem

Sprawozdania / informacje / wnioski o zmianę
pozwolenia(eń) / inne przekazane do organu

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

miesiąc

miesiąc / rok

informacje dotyczące przedłoŜonych sprawozdań / informacji / wniosków o zmianę pozwolenia(eń) / innych
przekazanych do organów z podaniem nazwy organu, ew. wniesione kwoty, data przesłania dokumentów

Informacje nt. kontroli / kar lub opłat nałoŜonych na
Zakład

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

miesiąc

miesiąc / rok

informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli z podaniem daty, organu kontrolującego, wyników kontroli,
protokołu, ew. kar, podjętych działań

SKARGI

miesięczne oraz roczne zestawienie danych dotyczących skarg

Raport 2.2.1

Wykaz dotyczący liczby i rodzaju skarg
otrzymanych od dostawców odpadów
(przekazanych przez Miasto) z wykazem ilości i
czasu udzielonych na nie odpowiedzi

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne i roczne zestawienie danych dotyczących skarg z podaniem daty wpłynięcia skragi, daty
udzielenia odpowiedzi, problemu, który wystąpił oraz podjętych działań

Raport 2.2.2

Wykaz dotyczący liczby i rodzaju skarg
otrzymanych od mieszkańców (przekazanych
przez Miasto) z wykazem ilości i czasu
udzielonych na nie odpowiedzi

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc / rok

miesięczne i roczne zestawienie danych dotyczących skarg z podaniem daty wpłynięcia skragi, daty
udzielenia odpowiedzi, problemu, który wystąpił oraz podjętych działań

Raport 2.3

KOMUNIKACJA

Raport 2.3.1

Roczny Plan Komunikacji i Promocji Zakładu

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

rok

roczne zestawienie planowanych działań w zakresie komunikacji i promocji

Raport 2.3.2

Wykonanie Rocznego Planu Komunikacji i
Promocji Zakładu

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

rok

roczne zestawienie działań w odniesieniu do załoŜonego Rocznego Planu Komunikacji i Promocji Zakładu z
uwzględnieniem informacji uwzględnionych w Raporcie 2.7.3
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Raport 2.3.3

Raport dotyczący liczby przeprowadzonych wizyt
na terenie Zakładu (charakterystyka wizyty, rodzaj
grupy, ilość osób, inne), przeprowadzonych
działań informacyjnych, udzielanych informacji w
sprawie Zakładu w ramach prowadzenia przez
Zakład działań informacyjno-promujących

3

RAPORT NR 3

EKSPLOATACJA ZAKŁADU - część 3

3.1

Raport 3.1

PLAN W SPRAWIE EKSPLOATACJI, W TYM
PLAN I RAPORT W SPRAWIE NAPRAW I
REMONTÓW ORAZ STANU INSTALACJI

3.2

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

tydzień

miesiąc

miesięczne i roczne zestawienie danych dotyczących odwiedzających Zakład oraz działań promujących
Zakład (w podziale na rodzaje grup np. szkoły, jednostki administracji itd. , prowadzonych działań (dni
otwarte itd.), udzielonych odpowiedzi na zadane pytania

Raport 3.1.1

Roczny Plan Eksploatacji, w tym:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

rok

roczne zestawienie planowanych działań tj. m.in.: propozycje dot. eksploatacji zakładu, planowane remonty i
utrzymanie zakładu oraz ich wpływ na dostawy odpadów. moŜliwości zagospodarowania odpadów po
termicznym przetwarzaniu, plany związane z zarządzaniem środowiskiem, zmiany w procesach
eksploatacyjnych mające wpływ na bezpieczeństwo na terenie zakładu, plany dotyczące udziału
społeczeństwa itd.

Raport 3.1.1.1

Roczny Plan Napraw i Remontów

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

rok

roczne zestawienie planowanych napraw i remontów

nie dotyczy

nie dotyczy

miesiąc

rok

roczne zestawienie dotyczące eksploatacji Zakładu w odniesieniu do załoŜonego Rocznego Planu
Eksploatacji

rok

roczne zestawienie napraw i remontów w odniesieniu do załoŜonego Rocznego Planu Napraw i Remontów z
podaniem m.in. informacji dotyczących przeprowadzonych prac naprawczych, wymiany urządzeń wraz z
dokumentacją zdjęciową, powykonawczą, innymi dokumentami; Informacje nt. wszystkich dodatkowych
robót budowlanych lub prac stanowiących element eksploatacji i utrzymania obiektu w danym roku wraz z
szczegółowym wyjaśnieniem czy te dodatkowe roboty lub prace zostały przewidziane w z rocznym planie
eksploatacyjnym, a jeśli nie o wyjaśnienie, dlaczego te dodatkowe roboty budowlane lub prace były
prowadzone lub nie prowadzone (w zaleŜności od przypadku)

Raport 3.2

Raport 3.2.1

Raport 3.2.1.1

RAPORT W SPRAWIE WYKONANIA
ROCZNEGO PLANU EKSPLOATACJI, W TYM
WYKONANIE PLANU W SPRAWIE NAPRAW I
REMONTÓW ORAZ STANU INSTALACJI

Wykonanie Rocznego Planu Eksploatacji, w tym:

Wykonanie Rocznego Planu Napraw i Remontów

nie dotyczy

w razie
wystąpienia

miesiąc
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ZAŁĄCZNIK 9.6.3

Zakres Pomiarów Technicznych
Ostateczny zakres oraz szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione przez Akredytowaną
Jednostkę Certyfikowaną, która zapewni w swoim zespole wykonawcę pomiarów parametrów
technicznych.
Wykonawca pomiarów technicznych dokona oceny wiarygodności pomiarów realizowanych za
pomocą aparatury obiektowej słuŜących do oceny wartości opałowej odpadów i produkcji energii
elektrycznej.
Pomiary powinny być wykonywane zgodnie z “Acceptance testing of waste Incineration Plants with
grate Firing Systems” (Guideline Edition 04/2000) oraz DIN 1942 “Acceptance testing of steam
generators”. W przypadku rozbieŜności obowiązująca jest “Acceptance testing of waste Incineration
Plants with grate Firing Systems”.
Pomiary techniczne (jeśli nie określono inaczej) powinny być odniesione do temperatury zewnętrznej
o
+ 18 C i wilgotności 60%.
Lp.

1.

Pozycja
Pomiar wydajności punktu przyjęcia i
rozładunku odpadów
Pomiar sprawności kotłów metodą
pośrednią dla dwóch punktów pracy:
przy obciąŜeniu cieplnym
nominalnym oraz przy obciąŜeniu
cieplnym 80% nominalnego, w tym:
strumień odpadów
strumień ŜuŜla
strumień popiołów

Jednostka
Mg/h

Uśrednianie
Pomiar w ciągu 1
godziny

%

24 godziny

Mg/h
Mg/h

24 godziny
24 godziny

Mg/h
zawartość części palnych w ŜuŜlu
zawartość części palnych w popiele

%

24 godziny
24 godziny

%

skład spalin za kotłem

24 godziny
% masowy
przy
przeliczeniu
na 11% O2

strumień spalin za kotłem
strumień spalin w recyrkulacji
energia w wodzie zasilającej
(ciśnienie, temperatura, przepływ)
para świeŜa (ciśnienie, temperatura,
przepływ)
para wyprowadzana do otoczenia
np. z rozpręŜaczy
para pobierana z walczaka - jeśli
występuje
powietrze pierwotne (ilość,
temperatura za podgrzewaczem)
powietrze wtórne i trzecie (ilość,
temperatura za podgrzewaczem)
paliwo rozpałkowe (ilość)
strata ciepła przez promieniowanie
2.

Komentarz
Czas waŜenia jest wliczany w czas
rozładunku

Nm3/h
Nm3/h

Wartość średnia dla wszystkich popiołów
razem
Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych, porównanie w wynikami
wskazań aparatury obiektowej. Pomiar
osobno dla kaŜdego składnika. NaleŜy
zastosować taką samą procedurę jak dla
pomiarów emisji do atmosfery

24 godziny
24 godziny
24 godziny

GJ/h

24 godziny

GJ/h

24 godziny

GJ/h

24 godziny

GJ/h
Nm3/h, oC

24 godziny

Nm3/h, oC

24 godziny
Jeden start

Mg
MW

Pomiar za pomocą wagi na suwnicy +
korekta za pomocą wagi samochodowej
Zrzut do kontenera pomiarowego
Zrzut do kontenera pomiarowego
(cysterny). Suma wszystkich popiołów z
przesypów oraz filtra workowego

Start ze stanu zimnego przy braku
wspomagania parą z drugiego kotła

Obliczenia/Pomiar
chwilowy

Moc elektryczna brutto dla dwóch
punktów pracy: przy obciąŜeniu
cieplnym nominalnym oraz przy
obciąŜeniu cieplnym 80%
nominalnego, w tym:

Pomiar na zaciskach generatora

1

w trybie pełnej kondensacji

24 godziny
MW

przy zapotrzebowaniu na ciepło jak
dla temperatury zewnętrznej 0oC

przy zapotrzebowaniu na ciepło jak
dla temperatury zewnętrznej
(minus18oC)
3.

24 godziny
MW
24 godziny
MW

ZuŜycie energii elektrycznej na
potrzeby własne dla dwóch punktów
pracy: przy obciąŜeniu cieplnym
nominalnym oraz przy obciąŜeniu
cieplnym 80% nominalnego, w tym:
w trybie pełnej kondensacji

RóŜnica odczytów licznik energii na
zaciskach generatora i licznika energii w
punkcie zdawczo odbiorczym (netto)
24 godziny
MW

przy zapotrzebowaniu na ciepło jak
dla temperatury zewnętrznej 0oC

24 godziny
MW

przy zapotrzebowaniu na ciepło jak
dla temperatury zewnętrznej (minus
18oC)

4.

5.

6.

7.

Moc oddana do sieci ciepłowniczej
netto dla dwóch punktów pracy: przy
obciąŜeniu cieplnym nominalnym
oraz przy obciąŜeniu cieplnym 80%
nominalnego, w tym:
przy zapotrzebowaniu na ciepło jak
dla temperatury zewnętrznej 0oC
przy zapotrzebowaniu na ciepło jak
dla temperatury zewnętrznej
(minus18oC)
Emisja spalin w punkcie poboru
próbek przez instalację monitoringu
spalin (zakres zgodny z
rozporządzeniem w tym HF i HCl)

Poziom hałasu na granicy działki
(jeśli będzie istniało zobowiązanie do
dotrzymania standardów na granicy
działki)
Poziom hałasu w punktach
ustalonych w Decyzji Środowiskowej

24 godziny
MW

12 godzin
MW
6 godzin
MW
Mg/Nm3
(przy
przeliczeniu
na
zawartość
O2 = 11%)
dB

dB
Drgania turbiny

10.

Podciśnienie w hali rozładunkowej

Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych
przedstawionych przez Wykonawcę
pomiarów gwarancyjnych
Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych
przedstawionych przez Wykonawcę
pomiarów gwarancyjnych
Pomiar kontrolny instalacji ciągłego
monitoringu spalin. Pomiar za pomocą
aparatury dostarczonej przez Wykonawcę
pomiarów gwarancyjnych. Zgodnie z normą.

1 godzina (jeśli w
zobowiązaniu nie
określono inaczej)
1 godzina (jeśli w
Decyzji nie
zdefiniowano
inaczej)

Poziom hałasu przy urządzeniach

9.

Bez dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej i
pracy instalacji waloryzacji ŜuŜla i
stabilizacji popiołów.
Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych
przedstawionych przez Wykonawcę
pomiarów gwarancyjnych. Bez pracy
instalacji waloryzacji ŜuŜla i stabilizacji
popiołów.
Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych
przedstawionych przez Wykonawcę
pomiarów gwarancyjnych. Bez pracy
instalacji waloryzacji ŜuŜla i stabilizacji
popiołów.
Na podstawie licznika ciepła w punkcie
zdawczo odbiorczym (netto)

dB

8.

Bez dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej
Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych.
Partner Prywatny dostarczy krzywe
korekcyjne przed wykonaniem pomiarów
gwarancyjnych.
Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych.
Partner Prywatny dostarczy krzywe
korekcyjne przed wykonaniem pomiarów
gwarancyjnych.
Korekta za pomocą krzywych korekcyjnych.
Partner Prywatny dostarczy krzywe
korekcyjne przed wykonaniem pomiarów
gwarancyjnych

1 godzina (jeśli
przepisy nie
stanowią inaczej)

1 godzina
kPa

2

Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych.
Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych. Jeśli w Decyzji nie
zdefiniowano inaczej to: osobny pomiar w
porze dziennej oraz nocnej, w porze nocnej
przy postoju instalacji stabilizacji i
waloryzacji. W obu trybach praca chłodni
wentylatorowej jak dla trybu pełnej
kondensacji.
Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych.
Pomiar za pomocą aparatury obiektowej.
Kontrola prawidłowości prowadzenia
pomiarów przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych. Pomiar równieŜ przy
przejściach pomiędzy róŜnymi stanami
obciąŜenia
Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych. Pomiar ma na celu
wykazanie braku moŜliwości
rozprzestrzeniania się odorów poza halę.

11.

Podciśnienie w bunkrze odpadów

1 godzina

kPa

12.

Nadciśnienie w centralnej nastawni

1 godzina
kPa

13.

Pomiary odorów

Procedura pomiarów zostanie określona
przed wykonaniem pomiarów.
Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych. Pomiar ma na celu
wykazanie braku moŜliwości
rozprzestrzeniania się odorów poza halę.
Procedura pomiarów zostanie określona
przed wykonaniem pomiarów.
Pomiar za pomocą aparatury dostarczonej
przez Wykonawcę pomiarów
gwarancyjnych. Procedura pomiarów
zostanie określona przed wykonaniem
pomiarów.
Pomiar wykonany po 12 miesiącach od
uruchomienia instalacji. Procedura do
określenia przed wykonaniem pomiarów

Główne kryteria wyboru Akredytowanej Jednostki Certyfikowanej, w tym wykonawcy pomiarów
technicznych
Akredytowana Jednostka Certyfikowana uczestniczyć będzie w Rozruchu oraz wyda Protokół
Gotowości, potwierdzający, iŜ Instalacja została wykonana zgodnie z postanowieniami Umowy.
Akredytowana Jednostka Certyfikowana powinna wykazać się personelem posiadającym
doświadczenie w uczestniczeniu przynajmniej w 2 odbiorach technicznych instalacji do termicznego
przetwarzania:
a) odpadów komunalnych,
b) lub osadów ściekowych,
c) lub biomasy,
o wydajności przynajmniej 30 000 Mg/rok.
Wykonawca pomiarów wchodzący w skład zespołu Akredytowanej Jednostki Certyfikowanej powinien
wykazać się personelem posiadającym co najmniej następujące doświadczenie:
• wykonał pomiary gwarancyjne co najmniej dla trzech kotłów parowych opalanych paliwem
stałym o mocy w parze co najmniej 50MW kaŜdy;
• wykonał pomiary gwarancyjne co najmniej trzech turbin parowych z członem kondensacyjnym
o mocy elektrycznej brutto co najmniej 15MW kaŜda;
• wykonał pomiary emisji spalin zgodne z wymogami przepisów (jak dla pomiarów corocznych
kontrolnych wymaganych przepisami prawa) dla co najmniej trzech instalacji opalanych
paliwem stałym o mocy instalacji w paliwie powyŜej 50MW kaŜda;
• dysponuje sprzętem pomiarowym do przeprowadzenia pomiarów przy załoŜeniu, Ŝe jedyne
wiarygodne urządzenia pomiarowe znajdujące się u Zamawiającego to urządzenia
podlegające legalizacji:
o wagi samochodowe,
o licznik energii elektrycznej brutto (na generatorze),
o licznik energii elektrycznej netto (w rozdzielni 110kV w punkcie zdawczo odbiorczym),
o liczniki energii cieplnej sprzedawanej (netto w punkcie zdawczo odbiorczym),
o licznik na przyłączu wody,
o urządzenia do ciągłego monitoringu spalin zainstalowane na kominie naleŜy uznać za
nielegalizowane i wiarygodność ich wskazań powinna zostać potwierdzona pomiarami
Wykonawcy.
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