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PL-Przemyśl: Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
2011/S 203-330145

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska - Prezydent Miasta Przemyśla
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Buczkowski
37-700 Przemyśl
POLSKA
Tel.:  +48 166752038
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Faks:  +48 166752038
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.przemysl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Inny: Gospodarka odpadami

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot koncesji
II.1) Opis koncesji
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wybór koncesjonariusza (Podmiot Zainteresowany) do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy Zakladu
Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym
przez zwycięskiego oferenta

II.1.3) Krótki opis zamówienia:
1. Budowa zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przemyślu opartego o technologię umożliwiającą przetwarzanie
odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku gwarantującego redukcję masy o co
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najmniej 50 % przyjętych przez zakład odpadów, ograniczenie składowania masy odpadów w szczególności
ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów do roku
2013 oraz do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów do 2020 roku w stosunku do masy
wytworzonej w 1995r.,oraz osiągnięcie przewidzianych przepisami prawa wymagań dotyczących poziomu
odzysku odpadów spełniających kryterium dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz
832), które określa, że od dnia 1.1.2016 r. w odpadach zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) nie
powinna przekraczać 5 % suchej masy, zawartość strat przy prażeniu (LOI) nie powinna przekraczać 8 %
suchej masy, a ciepło spalania powinno być maksymalnie na poziomie 6MJ/kg suchej masy, obejmująca:
1.1) zaprojektowanie instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego lub
ewentualnie innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku,
1.2) budowę instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego lub ewentualnie
innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku,
1.3) zaprojektowanie i wykonanie innych obiektów budowlanych niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania
zakładu odzysku odpadów komunalnych.
2. Celem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie i eksploatacja RIPOK która dotrzymywałaby wszystkich
wymogów prawa w tym zakresie oraz umożliwiałaby mieszkańcom miasta Przemyśla wraz z okolicznymi
gminami poprawność rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi.
3. Podstawowym założeniem zadania jest zrealizowanie RIPOK za środki własne Koncesjonariusza i
świadczenie usługi eksploatacji w oparciu o pozyskiwane z tego pożytki, a w szczególności:
3.1) Wniesienie przez Koncesjonariusza wkładu własnego w postaci składników majątkowych spośród:
nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw majątkowych i wkładu pieniężnego, niezbędnych do budowy i
prawidłowego funkcjonowania podmiotowego zakładu.
3.2) Eksploatacja obiektu budowlanego, w tym pobieranie pożytków, bez możliwości uiszczania płatności przez
Koncesjodawcę gdyż to Koncesjonariusz ponosi w całości ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
4. Kolejnym założeniem jest wniesienie przez Koncesjodawcę wkładu własnego w drodze aportu:
4.1) Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne funkcjonującego od 1.5.2004 z możliwością
docelowego funkcjonowania co najmniej do 2030 roku i zdolnością docelowego przyjęcia 1 200 000 m3
odpadów, tj. ok. 900 000 Mg. Dotychczas przez 7,5 roku zdeponowano ok. 220 000 Mg odpadów. Składowisko
w ramach ogrodzenia zlokalizowane jest na następujących działkach położonych w Gminie Miejskiej Przemyśl
nr ew. 343, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 390 obręb 210 i nr ew. 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43,
45, 46 obręb 211, administrowane aktualnie przez Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu w formie zarządu
trwałego,
4.2) Nieruchomości w sąsiedztwie składowiska lecz poza ogrodzeniem, położone w gminie miejskiej Przemyśl,
działka nr 168 obręb 211, KW 84596 oraz działka nr 173/1 obręb 211, KW 84596 o łącznej powierzchni 5,2296
ha, przewidzianej pod budowę podmiotowego zakładu, istniejące jako nieużytki rolne. Przedmiotowe tereny
nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla przedmiotowy obszar znajduje się w
jednostce przestrzennej III – „Ogólnomiejska”, w podstrefie usług komunalnych III./Ko-7 Składowisko odpadów.
4.3) Dokumentację techniczną w fazie koncepcji dotyczącą budowy Zakładu Biologiczno-Mechanicznego
Przetwarzania Odpadów wraz z opracowaniem „Studium wykonalności” i „Raportem o oddziaływaniu na
środowisko” a także decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
w/w przedsięwzięcia.
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4.4) Wartość wkładu własnego Koncesjodawcy zostanie wiążąco określona na podstawie wyceny
rzeczoznawcy.
4.5) W terminie późniejszym może być niezbędna rozbudowa użytkowanego obecnie i wnoszonego przez
Koncesjodawcę składowiska odpadów komunalnych w Przemyślu obejmująca:
1) Zaprojektowanie i wykonanie pozostałych elementów zagospodarowania składowiska odpadów, w tym
budowy instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego,
2) Zaprojektowanie i wykonanie kolejnych wałów oporowo-osłonowych kwater nr I, II, III, IV,
3) Zaprojektowanie i wykonanie w przyszłości kwater nr V, VI, VII do składowania odpadów
5. Zarządzanie przedmiotem przedsięwzięcia publiczno – prywatnego, w tym RIPOK przez Koncesjonariusza
odbywać się będzie na zasadach uzgodnionych w postępowaniu, w tym także w oparciu o uzgodnione w
toku postępowania zasady utrzymania, wykorzystywania, używania, eksploatacji i korzystania z przedmiotu
partnerstwa publiczno – prywatnego. W celu wykonania umowy partnerstwa publiczno – prywatnego - koncesji
na roboty budowlane przewiduje się zawiązanie Spółki przez Koncesjodawcę i Koncesjonariusza (spośród:
spółki kapitałowej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo – akcyjnej), w której Koncesjodawca planuje
objąć pakiet mniejszościowy.
6. Finansowanie przez Koncesjonariusza przedsięwzięcia publiczno– prywatnego obejmuje finansowanie
budowy zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i odbywać się będzie w wysokości, terminach i na
zasadach uzgodnionych w postępowaniu, w tym także w oparciu o uzgodnione w toku postępowania zasady
wykorzystywania, używania, eksploatacji i korzystania z przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego.
7. Utrzymanie i zarządzanie przez Koncesjonariusza przedsięwzięciem publiczno – prywatnym odbywać się
będzie w okresie uzgodnionym w postępowaniu o zawarciu umowy koncesji, nie krótszym niż 240 miesięcy,
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w opisie przedmiotu i przedsięwzięcia (przedmiotu
koncesji) w zakresie dopuszczonym w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru Koncesjonariusza
przepisami ustawy z dnia 19.12.2009 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100
ze zmianami) i przepisami Unii Europejskiej w tym Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi, jak również przepisów innych aktów prawnych, w tym dotyczących koncesji na roboty
budowlane oraz przepisów dotyczących odpadów i przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w
jednostkach samorządu terytorialnego.
9. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji obejmuje wszystkie aspekty realizacji całego przedsięwzięcia
(przedmiotu partnerstwa publiczno – prywatnego), w tym aspekty techniczne, finansowe i prawne koncesji na
roboty budowlane.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45222110, 45232470, 71000000, 90530000, 90500000

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Budowa zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przemyślu opartego o technologię umożliwiającą przetwarzanie
odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku gwarantującego redukcję masy o co
najmniej 50 % przyjętych przez zakład odpadów, ograniczenie składowania masy odpadów w szczególności
ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów do roku
2013 oraz do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów do 2020 roku w stosunku do masy
wytworzonej w 1995 r.,oraz osiągnięcie przewidzianych przepisami prawa wymagań dotyczących poziomu
odzysku odpadów spełniających kryterium dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz
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procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz
832), które określa, że od dnia 1.1.2016 r. w odpadach zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) nie
powinna przekraczać 5 % suchej masy, zawartość strat przy prażeniu (LOI) nie powinna przekraczać 8 %
suchej masy, a ciepło spalania powinno być maksymalnie na poziomie 6MJ/kg suchej masy, obejmująca:
1.1) zaprojektowanie instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego lub
ewentualnie innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku,
1.2) budowę instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego lub ewentualnie
innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku,
1.3) zaprojektowanie i wykonanie innych obiektów budowlanych niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania
zakładu odzysku odpadów komunalnych.

II.2.2) Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się stronom trzecim:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 1.Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i
formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. Podmiot zainteresowany jest zobowiązany oświadczyć, że spełnia warunki, o których mowa w art. 13 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W celu wykazania - nie później
niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
- zainteresowany podmiot składa wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji oświadczenie o spełnianiu
opisanego w ogłoszeniu o koncesji warunku dotyczącego:
1) niekaralności zainteresowanego podmiotu, albo wspólnika, partnera komplementariusza, członka zarządu
zainteresowanego podmiotu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy
koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków o zawarcie umowy koncesji.
Uwaga: Jeżeli zainteresowany podmiot to grupa podmiotów – osób prawnych i/ lub fizycznych ubiegających
wspólnie o zawarcie umowy koncesji wraz z wnioskiem należy złożyć stosowny odpis lub zaświadczenie
właściwe dla każdej z tych osób.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanego podmiotu w postępowaniu, jeżeli osoba
reprezentująca podmiot w postępowaniu o zawarciu umowy koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) Oświadczenie o spełnieniu opisanego w ogłoszeniu o koncesji warunku określonego w ppkt. 1
Uwaga:Jeżeli - w przypadku oferenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - osoby,
o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferent składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
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w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli osoba zainteresowana ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 2 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustaw o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się jak
wyżej.
B. Informacja o dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wymaganych od podmiotu zainteresowanego, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo
podmiotu który złożył najkorzystniejszą ofertę:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o
koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
Uwaga: Jeżeli zainteresowany podmiot to grupa podmiotów – osób prawnych i/ lub fizycznych ubiegających
wspólnie o zawarcie umowy koncesji wraz z wnioskiem należy złożyć stosowny odpis lub zaświadczenie
właściwe dla każdej z tych osób.
Jeżeli - w przypadku oferenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - osoby, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferent składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
zawarcie umowy koncesji, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli osoba zainteresowana ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 2 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustaw o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się jak
wyżej.
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W przypadku niezłożenia przez zainteresowany podmiot oświadczeń, o których mowa w pkt 1 lub złożenia ich w
niepełnym zakresie, Koncesjodawca poinformuje zainteresowany podmiot o nie przyjęciu wniosku.

III.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
Podmiot zainteresowany jest zobowiązany oświadczyć, że spełnia warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
W celu wykazania - nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji - zainteresowany podmiot składa wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji
oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i
finansowej.
1)Podmiot zainteresowany osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych przychód co najmniej 15 000 000,00 PLN
w tym w ostatnim roku obrotowym co najmniej 5 000 000,00 PLN,
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o uzyskanie środków w
kwocie co najmniej 20 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie przedmiotu koncesji,
3) Posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
koncesji na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.
A. Informacja o dokumentach składanych wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji:
1. Oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków określonych w pkt. 1.2 ppkt. 1, 2, 3
B. Informacja o dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wymaganych od podmiotu zainteresowanego, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo
podmiotu który złożył najkorzystniejszą ofertę:
1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy za ten okres,
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że zainteresowany podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Uwaga: Jeżeli w sprawozdaniu i w informacjach będą podane wartości w walucie innej niż PLN.
Zainteresowany Podmiot jest zobowiązany dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich
równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich - wykazując wartość w PLN.
Zainteresowany podmiot może polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań.
Podmiot w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Koncesjodawcy, iż będzie spełniał warunki o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji.
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Jeżeli Podmiot wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, polega na zdolnościach
ekonomicznych i finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi, wymaga się przedłożenia sprawozdania finansowego, informacji i opłaconej polisy
o których mowa w pkt. B pkt. 1, 2, 3, dotyczy tych podmiotów. W tym przypadku podmiot przedkłada pisemne
zobowiązanie podmiotów o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji w odniesieniu do warunków jw. w
zakresie realizacji koncesji.
Zainteresowany podmiot polegając na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim powiązań, musi wykazać koncesjo dawcy, że będzie
spełniał warunki niezbędne do wykonania koncesji.

III.1.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W postępowaniu mogą wziąć
udział zainteresowane podmioty, które posiadają kwalifikacje techniczne lub zawodowe w tym:
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na zrealizowaniu lub realizacji przedsięwzięcia
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym za takie przedsięwzięcie Koncesjodawca
uzna zrealizowanie co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu (budowie)
za pomocą dowolnych środków instalacji (budowli) umożliwiającej przetwarzanie odpadów komunalnych o
zdolności produkcyjnej co najmniej 20 000 Mg/rok.
2) Dysponują niezbędnym sprzętem i urządzeniami budowlanymi do realizacji przedsięwzięć budowlanych
o podobnych rozmiarach z dopuszczeniem dysponowania w/w sprzętem jako posiadacz zależny (najemca,
dzierżawca, leasingobiorca, użytkownik itp.). W przypadku osób zdolnych do wykonania przedmiotu koncesji
możliwe jest dysponowanie nimi nie tylko jako pracownikami, ale także na podstawie umów cywilnoprawnych.
Dopuszczalne jest także, aby Koncesjonariusz w zakresie potencjału technicznego oraz osób zdolnych do
wykonania przedmiotu koncesji polegał na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
powiązań łączących te podmioty. Przy uwzględnieniu powyższego Koncesjonariusz obowiązany jest do
wykazania się osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj: kierownikiem
budowy, kierownikiem robót sanitarnych, kierownikiem robót elektrycznych, którzy posiadają wymagane
prawem uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
powyższego zakresu robót.
Do koordynacji montażu wyposażenia technologicznego, rozruchu i próbnych uruchomień oraz nadzoru
nad dochodzeniem do zakładanych efektów technologicznych, konieczne jest dysponowanie przez
koncesjonariusza osobą technologa – koordynatora. W tym wypadku za dorobek uważa się kierowanie
rozruchem technologicznym co najmniej dwu instalacji przetwarzania odpadów o przepustowości minimum 20
000 Mg/rok w okresie ostatnich 5 lat.
Zainteresowany podmiot powinien wskazać osobę głównego projektanta posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która wykonała (była autorem lub współautorem) co
najmniej jednego projektu obejmującego swoim zakresem m.innymi zaprojektowanie instalacji umożliwiającej
przetwarzanie odpadów komunalnych w celu podania ich procesom odzysku o zdolności produkcyjnej 20 000
Mg/rok okresie ostatnich trzech lat przed wyznaczonym terminem składania wniosków.
3. Zainteresowany podmiot może polegać na kwalifikacji technicznych lub zawodowych, o których mowa w
art. 13 ust. 1 pkt 2 ppkt a-c ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi powiązań.
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Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Koncesjodawcy, iż będzie spełniał warunki o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji.
Jeżeli oferent wykazując spełnianie warunku dotyczącego kwalifikacji technicznych lub zawodowych, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ppkt a-c ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi polega na kwalifikacjach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi, wymaga się wykazania spełniania warunków, których mowa w ust. III.1.2 pkt 1 i 2
dotyczących tego podmiotu.
A. Informacja o dokumentach składanych wraz z wnioskiem o zawarciu umowy koncesji.
1. Oświadczenie o spełnianiu w ogłoszeniu o koncesji warunków określonych w pkt.1 i pkt. 2 powyżej.
B. Informacja o dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wymaganych od zainteresowanego podmiotu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo
podmiotu który złożył najkorzystniejszą ofertę.
1. Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania wniosków o
zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu koncesji, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi i projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych dla wykonania przedmiotu koncesji, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu koncesji, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Zainteresowany podmiot może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi powiązań.
Zainteresowany podmiot w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Koncesjobiorcy, iż będzie spełniał
warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi niezbędne
do wykonania koncesji na zasadach określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub
usługi, wymaga się przedłożenia wykazów, dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i oświadczenia, o których mowa w pkt 1,2 i 3 jak powyżej
dotyczącej tych podmiotów.
Zainteresowany podmiot przedstawia w tym celu stosowne zobowiązanie tych podmiotów w zakresie realizacji
koncesji.
Jeżeli Zainteresowany podmiot wykazując spełnianie warunku dotyczącego kwalifikacji technicznych lub
zawodowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ppkt. a-c ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
polega na kwalifikacjach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18
ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wymaga się przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w pkt 1, 2 i 3 jak powyżej dotyczących tych podmiotów.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji.
2. Koszty użytkowania przedmiotu koncesji.
3. Termin wykonania przedmiotu koncesji.
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4. Rentowność przedsięwzięcia dla Podmiotu Publicznego (podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym).
5. Właściwości funkcjonalne.
6. Wartość techniczna.
7. Aspekty środowiskowe.
8. Czas trwania koncesji.
Oceny oraz ich znaczenie zostaną uściślone na etapie sporządzania warunków koncesji (por. art. 15 u.k.r.b.) po
zakończeniu negocjacji.

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.2.2) Termin składania wniosków

2.12.2011 - 10:00

IV.2.3) Języki, w których można sporządzać wnioski
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Składanie wniosku i dokumentów:
1. Pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wraz z:
1.1) Oświadczeniem o zgłoszeniu udziału w postępowaniu,
1.2) Oświadczeniem o spełnieniu opisanych w ogłoszeniu o koncesji na roboty budowlane warunków udziału
dotyczących:
1) zdolności ekonomicznej i finansowej;
2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania potencjałem technicznym,
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji posiadającymi odpowiednie
uprawnienia;
3) niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu
zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy
koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego należy złożyć w miejscu wskazanym w Sekcji I w opakowaniu uniemożliwiającym
zapoznanie się z jego treścią przed upływem terminu na składanie wniosków. Opakowanie powinno być
opatrzone pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby zainteresowanego podmiotu oraz
posiadać następujące oznaczenie –
Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy zakładu
odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych w Przemyślu” - Wniosek”.
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4) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków o zawarcie umowy koncesji.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanego podmiotu w postępowaniu, jeżeli osoba
reprezentująca podmiot w postępowaniu o zawarciu umowy koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wniosek powinien zawierać również oświadczenia związane z wykonywaniem przedmiotu koncesji
dotyczące:
2.1) Zobowiązania się zainteresowanego podmiotu do budowy zakładu przetwarzania odpadów komunalnych
w Przemyślu opartego o technologię umożliwiającą przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego
lub ewentualnie innych sektorów w celu poddania ich procesom odzysku obejmującego, co najmniej
zaprojektowanie i wykonanie instalacji.
2.2) Zobowiązanie się zainteresowanego podmiotu do sfinansowania przez Zainteresowany Podmiot budowy
zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w miejscowości Przemyśl, opartego o technologię umożliwiającą
przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku;
2.3) Zobowiązania się zainteresowanego podmiotu do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobieranie
pożytków.
2.4) Zobowiązanie się zainteresowanego podmiotu do zarządzania przedmiotem przedsięwzięcia publiczno –
prywatnego - zakładem przetwarzania odpadów komunalnych w tym utrzymania, wykorzystywania, używania,
eksploatacji i korzystania z przedmiotu partnerstwa publiczno – prywatnego,
2.5) Zobowiązanie się zainteresowanego podmiotu do zawiązania współnie z Koncesjodawcą spółki
kapitałowej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo– akcyjnej w celu wykonania umowy partnerstwa
publiczno – prywatnego (umowy o koncesji na roboty budowlane);
2.6) Zobowiązanie się zainteresowanego podmiotu do ograniczenia składowania odpadów w szczególności
ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów do roku 2013
oraz do nie więcej niż 35 %wagowo całkowitej masy odpadów do 2020 r. w stosunku do masy wytworzonej w
1995 r. oraz ograniczenie składowania odpadów masy składowanych odpadów przez Zakład o co najmniej 50
% masy przyjętych odpadów przez cały okres jego eksploatacji;
2.7) Zobowiązanie się zainteresowanego podmiotu do osiągnięcia przewidzianych przepisami prawa w tym
wymagań przepisów rozporządzenia Miniatura Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów
oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz. U. z 2007 r. Nr 121,
poz. 832).
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ma zawierać oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 jak powyżej
ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane.
4. Wniosek należy złożyć w miejscu wskazanym w Sekcji I w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie
się z jego treścią przed upływem terminu na składanie wniosków. Opakowanie powinno być opatrzone
pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby zainteresowanego podmiotu oraz posiadać
następujące oznaczenie – Wybór Koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy zakładu
przetwarzania odpadów komunalnych w Przemyślu - Wniosek” w terminie wskazanym jak w treści ogłoszenia.
Miejsce złożenia ofert – Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 – Parter.
5. W przypadku niezłożenia przez zainteresowany podmiot oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, powyżej
lub złożenia ich w niepełnym zakresie, koncesjodawca poinformuje zainteresowany podmiot o nieprzyjęciu
wniosku.
6. Koncesjodawca zaprasza do udziału w negocjacjach kandydatów, którzy złożyli wnioski zgodnie z art. 13
ustawy o koncesji na roboty budowlane i zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane.
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Prowadzone negocjacje będą dotyczyć wszystkich aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych,
finansowych i prawnych.
7. Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w języku polskim. Wniosek i oświadczenia oraz inne
dokumenty (np. pełnomocnictwa) sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8. Wniosek wraz z oświadczeniami musi być złożony w formie pisemnej (oryginał).
9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
zainteresowany podmiot.
10. W przypadku podpisania wniosku i innych dokumentów (oraz poświadczania za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów) przez osobę nie wskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania oferenta, należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Zainteresowany podmiot na który składa się grupa podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji załącza do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów w trakcie
postępowania lub pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanych podmiotów w postępowaniu i
zawarcia umowy koncesji.
12. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
13. Odnośnie wymagań dotyczących rodzaju, formy i języka, w jakich złożone powinny być dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji Koncesjodawca
stosuje przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz odpowiednio (nie wprost) przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
14. Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom Koncesjonodawcy.
1) Treść oferty jest niezgodna z ustawą (u.k.r.b.).
2) Treść oferty jest niezgodna z treścią opisu warunków koncesji.
3) Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
4) Nie zostało złożone wadium.
5) Stwierdzono nieważność oferty na podstawie przepisów prawa.
6) Oferta została złożona przez podmiot nie zaproszony do składania ofert.
15. Koncesjodawca w przypadkach wskazanych: 1) w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
2) w ustawie z dnia 19.12.2009 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze
zmianami) 3) w innych ustawach i 4) w przypadkach wskazanych w zaproszeniu do składania ofert (opisie
warunków koncesji) ogłoszeniu o koncesji przewiduje możliwość zmiany umowy o partnerstwie.
16. Koncesjodawca będzie porozumiewał się z zainteresowanymi podmiotami (oferentem) pisemnie oraz za
pośrednictwem faxu i drogą elektroniczną.
17. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia koncesji na
roboty budowlane, Koncesjodawca udzieli wyjaśnień na stronie internetowej WWW.przemysl.pl BIP w części
Zamówienia publiczne w zakładce Koncesja na roboty budowlane z zastrzeżeniem, że prośba o wyjaśnienie
treści ogłoszenia wpłynęła do Koncesjodawcy na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania
wniosków.
18. Koncesjodawca zawiadamia, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Koncesjodawca może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w
ogłoszeniu o koncesji.
19. Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania
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1. Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Nie złożono oferty która podlegałaby ocenie i porównaniu.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie
publicznym lub w interesie Koncesjodawcy.
4. Wystąpiły wady lub przeszkody formalno – prawne uniemożliwiające zawarcie umowy koncesji.
20. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.1.2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zmianami) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn zm.) oraz zgodnie
z zasadami równego i niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych podmiotów, w sposób przejrzysty
oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub
miał interes w zawarciu koncesji i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez
koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.
U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zmianami), przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 30.8.2002 r. -
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zmianami), jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby Koncesjodawcy w
terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć
informację o czynności podjętej przez koncesjodawcę w sprawie.
4. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis stały w wysokości
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.
5. Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem Koncesjodawcy, którego czynność jest przedmiotem skargi.
6. Koncesjodawca, o którym mowa w ust. 3, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na
skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia.
7. Koncesjodawca, którego czynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w
całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
8. Wniesienie skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej wstrzymuje prawo do zawarcia umowy z
oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do czasu ogłoszenia orzeczenia w sprawie
przez wojewódzki sąd administracyjny.
9. Na wniosek Koncesjodawcy, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym, może, w drodze
postanowienia, wyrazić zgodę na zawarcie umowy koncesji. Wyrażenie zgody jest dopuszczalne, jeżeli
negatywne konsekwencje wstrzymania zawarcia umowy dla interesu publicznego mogłyby przewyższyć
wynikające z tego korzyści dla ochrony wszystkich interesów, co do których zachodzi prawdopodobieństwo
doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę w postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji. Na postanowienie, nie przysługuje zażalenie.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego 4a
35-016 Rzeszów
POLSKA
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VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2011


