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UMOWA Nr JRP/K-1-0/07/2012
zawarta w dniu 19 lipca 2012 roku w Kielcach pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul.
Piekoszowska 390, 25-645 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000095525, wysokość kapitału zakładowego 7 295 000,00, NIP 959-14-93-417,
Regon nr 292433971, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1) Henryka Leona Ławniczka

-

Prezesa Zarządu

2) Joannę Urszulę MISZCZYK

-

Członka Zarządu

a
Konsorcjum firm składającym się z:
1. Lidera:
Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008820, NIP 526-020-49-95, Regon nr
012059053, wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000,- złotych (wpłacony w całości), reprezentowaną
przez:
1) Cezarego Kondratowicza
–
Pełnomocnika
2) Andrzeja Grygo

–

Pełnomocnika

2. Partnera:
Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Madrycie (Alcobendas), Avenida de Europa 18 Parque
Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Hiszpania– wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie , tom
11809, folio 83, sekcja 8a, strona M-185418, reprezentowaną przez:
1) Yves Claude Gerard Marchand

–

Pełnomocnika

2) Jorge Calabuig Ferre

-

Pełnomocnika

zwanym dalej Wykonawcą;
Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a
wykonania zadanie pn.:

Wykonawca przyjmuje do

„Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i
powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności UE
pn: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło
Kielc”
PRZEDMIOT UMOWY
1) Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji obejmujących
m.in.:
a) Zakres Nr 1 – Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, z rozruchem
podzielonym na 2 etapy z uwagi na stosunkowo długi okres rozruchu technologicznego linii
biologicznego unieszkodliwiania odpadów i konieczność zapewnienia normalnej pracy linii
sortowniczej z normalnymi dostawami ZOK, celem uzyskania materiału procesowego (SUB)
koniecznej do rozruchu procesów fermentacji i kompostowania:

P
G
O
K i e l ce

1.

obejmujący zakresem budowlanym wszystkie systemy/układy/obiekty niezbędne do
zapewnienia dostaw ZOK oraz funkcjonowania i obsługi obiektów linii sortowniczej,
łącznie z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie umożliwiającym
eksploatację i usankcjonowanie formalno-prawne użytkowania obiektów ETAP-u 1 w
okresie rozruchu i prób eksploatacyjnych linii biologicznych.

2.

obejmujący zakresem budowlanym pozostałe obiekty zakładu, w tym linie biologiczne,
stacje demontażowe (odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) i dokończenie
zagospodarowania terenu zakładu.

b) Zakres Nr 2 – Elementy rekultywacji Składowiska Odpadów w Promniku, w tym:
-

Zakres Nr 2.1 – Realizacja elementów rekultywacji I-szej kwatery SO-Promnik, przewidujący
uzupełnienie przegrody wodoszczelnej wokół kwatery, zamknięcie wodoszczelne i
rekultywację biologiczną czaszy kwatery oraz odbudowę/realizację elementów systemu
drenażowego kwatery.

-

Zakres Nr 2.2 – Realizacja elementów rekultywacji II-giej kwatery SO-Promnik,
przewidujący:
o Zakres Nr 2.2a - realizację elementów odgazowania kwatery,
o Zakres Nr 2.2b - zamknięcie wodoszczelne i rekultywację biologiczną czaszy oraz
odbudowę/realizację elementów systemu drenażowego kwatery

TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania zamówienia: łącznie do 46 miesięcy, w tym:
•

do 41 m-cy na uruchomienie Zakładu i rozpoczęcie przyjmowania odpadów oraz

•

od 42 do 46 m-ca rozruch technologiczny linii biologicznej.

WYNAGRODZENIE
Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy wynosi 275.360.243,11 PLN (łącznie z
podatkiem VAT), słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście
czterdzieści trzy złote i 11/100 w tym:

a) ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowej i technicznej budowy (wraz
z podatkiem VAT): 2.793.115,45 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące sto piętnaście złotych i 45/100),

b) ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych (wraz z podatkiem VAT):
272.567.127,66 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt
siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i 11/100),

