
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym- OPZ- Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zapewnienie doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 
przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). 1 
 

1. Podstawowe dane o projekcie 

1.1. Przedmiot projektu. 

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a,  
58-200 Dzierżoniów. 
Obszar działalności: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa, 
Piława Górna, Niemcza. 
Miejsce powstawania osadów: Oczyszczalnia ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie 
Górnej. 
UWAGA: Oczyszczalnia ścieków w Piławie Górnej przewidziana jest do unieczynnienia,  
a ścieki z Piławy Górnej są odprowadzane kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bielawie  
i tam oczyszczane.  
Docelowo przewiduje się wytworzenie rocznie 5500 ton osadów przefermentowanych  
w temperaturze 38 st. C, odwodnionych na prasach taśmowych na oczyszczalniach ścieków 
w Dzierżoniowie i Bielawie, o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 22%.  
Lokalizacja stacji: po stronie Wykonawcy. Zamawiający oferuje do wydzierżawienia działkę  
o powierzchni około 0,5 ha znajdującą się na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie. 
 
1.2. Cele projektu 

 Celem projektu ma być wybór jak najbardziej racjonalnej technologii termicznego 
przekształcania osadów ściekowych powstających na terenie działalności Spółki: 
efektywnej, ekonomicznej, bezpiecznej dla środowiska, najlepiej bez udziału 
dodatkowego czynnika energetycznego. Technologia ta powinna całkowicie 
zneutralizować powstały osad, zminimalizować jego ilość oraz całkowicie usunąć  
z terenu oczyszczalni. 

 W ramach projektu powinna powstać kompletna stacja termicznego przekształcania 
osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz 
dowożonych z oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (transportem Zamawiającego  
w godz. 700-1500).  
Przewiduje się przekształcanie osadów dostarczanych przez WiK Sp. o.o. oraz – za 
zgodą Zamawiającego – z innych oczyszczalni ścieków. 

 Za cały proces technologiczny i jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 
odpowiadać będzie Wykonawca. 

 Zamawiający gwarantuje dostarczenie własnym transportem, do miejsca 
przekształcania,  odwodnionych na prasach taśmowych osadów w ilości 3500 ton 
rocznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 

 Koszt usługi (cena za tonę osadów) będzie co roku aktualizowany o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS.  
 

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), 
przewiduje wystąpienie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o opinię pod 
kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. certyfikacja). 
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1.3. Przewidywane efekty projektu 
1. Całkowita utylizacja oraz istotne zmniejszenie objętości osadów ściekowych (ponad 

15-krotne). 
2. Wytworzenie popiołu o parametrach spełniających przepisy prawa oraz 

składowanego zgodnie z przepisami prawa. Zagospodarowanie popiołu jest 
zadaniem Wykonawcy. 

3. Zminimalizowanie emisji spalin, czyste spaliny spełniające przepisy prawa. 
 

1.4. Rozważany model realizacji przedsięwzięcia we współpracy z partnerem 
prywatnym 

Podstawę prawną realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 
polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk 
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, stanowi przede wszystkim: 
- ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (ustawa o PPP), 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) albo 
- ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(ustawa o umowie koncesji). 
 
Zakłada się realizację inwestycji w formule PPP (DBFMO) na podstawie umowy o PPP – 
PPP z następującymi zadaniami po stronie partnera prywatnego: 
- projektowanie (D), 
- budowa (B), 
- finansowanie (F), 
- utrzymanie (M), 
- zarządzanie (O). 
 
2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie doradztwa technicznego dla strony publicznej 
przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do termicznego 
przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 
przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). 

Realizację zamówienia podzielono na etapy: 

 ETAP I-  Analizy przedrealizacyjne 
 ETAP II-   Wybór partnera prywatnego 

 
 
Doradca techniczny zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Doradcą PPP, 
polegającej na udostępnianiu opracowanych przez siebie dokumentów, jak również na 
przekazywaniu posiadanej wiedzy, niezbędnej do opracowania analiz 
przedrealizacyjnych oraz przygotowania całego procesu wyboru partnera prywatnego, 
aż do podpisania umowy PPP. 

2.1. ETAP I- ANALIZY PRZEDREALIZACYJNE 

Doradca techniczny zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Doradcą PPP przy 
opracowaniu analiz przedrealizacyjnych. W szczególności zakres tego etapu zamówienia 
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obejmuje przygotowanie materiałów wyjściowych oraz udział w przygotowaniu analizy 
technicznej.  

Doradca techniczny opracuje Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) (opis planowanego 
przedsięwzięcia)- dokument stanowiący punkt wyjścia do dyskusji nad proponowanymi 
rozwiązaniami. Dokument ten stanowił będzie materiał wyjściowy do wykonania analizy 
technicznej i będzie na bieżąco aktualizowany przez doradcę technicznego podczas 
opracowywania analiz przedrealizacyjnych.  

 

Rezultatem Analiz przedrealizacyjnych  powinna być odpowiedź na pytanie, czy 
realizacja Projektu we współpracy z partnerem prywatnym przyniesie stronie 
publicznej wymierne korzyści.  

2.2. ETAP II- Wybór partnera prywatnego, zawarcie umowy PPP. 

Doradca techniczny, zobowiązany będzie, w ramach zawartej umowy, udzielać 
Zamawiającemu oraz Doradcy PPP, wszelkich niezbędnych informacji z zakresu 
wiedzy technicznej w całym procesie wyboru Partnera Prywatnego. 
 
Etap ten obejmuje wykonanie przez doradcę technicznego opisanych w punktach poniżej 
czynności. 
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu 
Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do publikacji ogłoszenia (projekt 
ogłoszenia) o zamówienie publiczne, zgodnie z rekomendowanym trybem wyboru Partnera 
Prywatnego, obejmującej przede wszystkim: 

1) projekt ogłoszenia o zamówieniu, 
2) opis warunków udziału w postępowaniu; 
3) opis sposobu oceny wniosków o udział w postępowaniu oraz kryteria selekcji; 
4) opis kryteriów oceny ofert. 

 
Doradca techniczny opracuje Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) (opis planowanego 
przedsięwzięcia). 
Po publikacji ogłoszenia, do zadań doradcy technicznego będzie należało również 
przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania techniczne wykonawców do treści 
ogłoszenia. 
 

2. Ocena wniosków o udział w postępowaniu 

1) udział w ocenie złożonych wniosków o udział w postępowaniu oraz uzupełnień i 
wyjaśnień do WoD,  

3. Przygotowanie do negocjacji z Partnerami Prywatnymi  
Wykonawca przygotuje dokumentację oraz materiały konieczne dla przeprowadzenia 
negocjacji z wybranymi wykonawcami w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego, 
obejmujące: 
1) zestawienie zagadnień do omówienia w czasie tury technicznej negocjacji, 
2) prezentację oraz (ewentualnie) inne materiały informacyjne dla Podmiotu Prywatnego 

w celu przedstawienia podczas tury technicznej negocjacji. 
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4. Negocjacje 
Zadania Wykonawcy obejmują: 

1) udział w turze  technicznej negocjacji z Wykonawcami  - podczas tej tury omawiane 
są m.in. rozwiązania techniczne, standardy utrzymania, etc., 

2) weryfikację zapisów Opisu Potrzeb i Wymagań  na podstawie informacji uzyskanych 
w trakcie negocjacji, 

3) udział w aktualizowaniu projektu Umowy o PPP oraz załączników w oparciu o 
uzgodnienia poczynione podczas negocjacji; 

4) przygotowanie projektów pism do interesariuszy Projektu PPP w kwestiach, 
technicznych zgodnie z występującymi potrzebami. 
 

5. Przygotowanie zaproszenia do składania ofert 
Wykonawca weźmie udział w opracowaniu, w szczególności następujących dokumentów: 

1)  kryteria oceny ofert wraz z opisem ich znaczenia (wagi); 
2) dokumentacja przetargowa tworząca zaproszenie do składania ofert przez 

wykonawców, tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami 
obejmująca w szczególności: 

 ogłoszenie o zamówieniu,  
 projekt Umowy o PPP wraz z załącznikami,  

 
Na podstawie opracowanego Opisu Potrzeb i Wymagań, doradca techniczny opracuje 
Program Funkcjonalno– Użytkowy (PFU), zgodny z art. 31 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 
6. Pytania i odpowiedzi 
Zadania Wykonawcy na tym etapie obejmują doradztwo w następującym zakresie: 

1) analiza pytań technicznych do SIWZ zadawanych przez wykonawców; 
2) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania techniczne wykonawców o treści 

uzgodnionej z Zamawiającym; 
3) przygotowanie zmian do dokumentacji przetargowej, w tym do PFU, w oparciu o 

udzielone odpowiedzi. 
 
7. Składanie i ocena ofert 
Wykonawca, na tym etapie, będzie udzielał doradztwa w szczególności w zakresie badania  
i oceny ofert według metodologii zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz porównania 
złożonych ofert (w oparciu o zastosowane kryteria). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

Etap ten obejmuje również przygotowanie materiałów  niezbędnych do wystąpienia Podmiotu 
Publicznego przed KIO oraz sądami w przypadku złożenia przez Partnera Prywatnego 
odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

3. Organizacja i odbiór prac w ramach etapu doradztwa. 
Wykonawca ma obowiązek przekazywać dokumenty Zamawiającemu w formacie 
edytowalnym zgodnym z MS Office.  
Doradztwo wykonywane jest w języku polskim. 
Treść wszystkich opracowywanych przez Wykonawcę dokumentów musi być na bieżąco 
uzgadniana z Zamawiającym i otrzymać akceptację Zamawiającego.  
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W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji I etapu Wykonawca przygotuje  
i przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac. Dokument ten będzie zawierać 
wyliczenie wszystkich dokumentów i usług wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji I Etapu. 
 
Doradztwo w ramach II Etapu rozliczane będzie wg stawki godzinowej wskazanej w ofercie 
przez Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 14 dni po zakończeniu każdego pełnego 
miesiąca przedstawi Zamawiającemu dokument zawierający wyliczenie wszystkich 
dokumentów i usług wytworzonych przez Wykonawcę w danym miesiącu, wraz ze 
wskazaniem liczby godzin, za które wykonawcy należy się wynagrodzenie. 


