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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199196-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Skępe: Rekultywacja terenu
2015/S 110-199196
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
Punkt kontaktowy: Skępe, ul. Kościelna 2
Osoba do kontaktów: Krzysztof Jaworski
87-630 Skępe
POLSKA
Tel.: +48 542878520
E-mail: umig@skepe.pl
Faks: +48 542877204
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.skepe.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina
Skępe.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Skępe.
Kod NUTS PL615

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
I. Roboty podstawowe – rekultywacja techniczna.
1) Urządzenie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę.
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2) Roboty rozbiórkowe (demontaż reperów kontrolnych posadowionych w kręgu betonowym dn 1200 z pokrywą
nastudzienną – 6 szt. ; demontaż ogrodzenia z siatki wraz z bramą wjazdową – 225,1 m).
3) Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej
(przemieszczenie mas ziemnych –2 777,90 m3; warstwa wyrównawcza o grubości 0,1 m (piasek, pospółka) –
525,08 m3, zamulenie zbiornika na odcieki – 16 m3) – 3 302,98 m3.
4) Wykonanie warstwy odgazowującej (żwir o uziarnieniu 2-6 mm, grubość 0,5 m) wraz z wykonaniem studni
odgazowującej z rur perforowanych PEHD dn160, w odwiercie do głębokości 10 m, prefabrykowanych kręgów
studziennych dn 1200, biofiltra oraz pokrywy studziennej perforowanej – 1 szt.) – 2 625,40 m3.
5) Wykonanie warstwy uszczelniającej z zastosowaniem gliny lub glin ilastych o współczynniku filtracji rzędu
10-9m/s – 1 575,24 m2.
6) Wykonanie warstwy drenażowej (żwir, piasek, grubość 0,5 m) – 2 625,40 m3.
7) Wykonanie warstwy urodzajnej (warstwa glebotwórcza o grubości 0,8 m na czaszy składowiska; warstwa
glebotwórcza o grubości 0,3 m na skarpie składowiska; z mieszaniny zhigienizowanych osadów ściekowych z
gruntem mineralnym piaszczystym w stosunku objętościowym 2:3, w tym osady ściekowe –1 112,32 m3, grunt
mineralny –1 668,47 m3) – 2 780,79 m3.
8) Ułożenie zadarnionej biowłókiny – 2 840,00 m2.
9) Wykonanie ścieżki edukacyjnej ((lokalizacja na naturalnym podłożu) – 80,0 m2
10) Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych – 4 szt.
11) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt.
12) Wykonanie i montaż pamiątkowej – 1 szt.
13) Odbudowa wraz z naprawą istniejącego piezometru – 1 szt.
II. Roboty podstawowe – Rekultywacja biologiczna
1) Wykonanie zabiegów agrotechnicznych – 7 460,68 m2.
2) Wykonanie nasadzeń (krzewy na czaszy składowiska: trzmielina brodawkowata, bez czarny, głóg
jednoszyjkowy, róża dzika, wierzba purpurowa, bez czarny jałowiec pospolity – razem 172 szt.; drzewa
na powierzchni 2 130,0 m2: olsza czarna, olsza szara, klon pospolity – razem 220 szt.; krzewy na ścieżce
edukacyjnej: bez czarny, róża dzika, wierzba purpurowa, lilak pospolity – razem 11 szt.) – 403 szt.
3) Wykonanie obsiewów (zestaw mieszanki do zadarnienia: kostrzewa czerwona, stokłosa bezostna, rajgras
wyniosły, wiechlina łąkowa, koniczyna biała; ilość mieszanki 92,42 kg) – 4 621,00 m2.
4) Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych – 7 460,68 m2.
(Uwaga: powierzchnia zabiegów agrotechnicznych jest większa od powierzchni rekultywacji, gdyż powierzchnia
rekultywacji liczona jest w rzucie, a powierzchnia zabiegów w rozwinięciu).
III. Usługi
1) Badanie monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. wsprawie
składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523).
2) Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Skępe, na działce nr 1009 – obręb Skępe nr 0002, Miasto i
Gmina Skępe, powiat lipnowski. Powierzchnia rekultywacji wynosi 0,6300 ha.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45112330, 45111200, 45111291, 45111300, 45112700, 45233161, 77310000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 370 689,50 EUR
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Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
UMiG.271.2.1.2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 55-095586 z dnia 19.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe,
gmina Skępe
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno
POLSKA
E-mail: lipno_prd@poczta.onet.pl
Tel.: +48 542873261
Faks: +48 2872805

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 012 103,92 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 370 689,50 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Działanie POIS.02.01.00 II.1
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych priorytetu POIS.02.00.00 II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk
odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” nr POIS.02.01.00-00-001/13.
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.iuzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.iuzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie:
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp ( § 8 ust. 1 niniejszej IDW),
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964
– Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Dział VI – Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią
inaczej.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuratorze.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony
prawnej”, art. od 179 do 198g.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.iuzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.6.2015
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