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PL-Szczecin: Rekultywacja środowiska
2009/S 209-300564
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, Kontakt RZI Szczecin, Do wiadomości mgr
inż. Jan Maszorek, PL-70-240 Szczecin. Tel. +48 918892026. E-mail przetargi@rzi.szczecin.pl. Faks +48
918892029.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzi.szczecin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Jednostka Organizacyjna MON.
Inne: Infrastruktura Wojskowa.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa polegająca na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych terenu
byłej bazy paliw w Mirosławcu.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Mirosławiec.
Kod NUTS: PL42.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego z
zanieczyszczeń ropopochodnych terenu byłej bazy paliw w Mirosławcu.
2. Zakres i sposób wykonania zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej – zał. nr 6 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
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90722000.
II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8)

Podział na części:
Nie.

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 488 519,80 PLN.

II.2.2)

Opcje:

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium wynosi 42 000,00 PLN dla całości zamówienia.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania
przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności pozwalającej na realizację zamówienia:
a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej w zakresie usług umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
b) kopię aktualnego zatwierdzonego programu gospodarki odpadami zezwalającym na prowadzenie
działalności w zakresie wytwarzania odpadów o kodzie 17 05 03* i 19 13 07* lub kopię wniosku złożonego do
właściwego Urzędu o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi o kodzie 17 05 03* i 19
13 07*.
C )kopię decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych o kodzie 17 05 03* i 19 13 07* lub pisemnego zobowiązania podmiotu posiadającego decyzję
na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 05 03* i 19 13 07* wraz z kopią decyzji
wystawioną na dany podmiot.
d) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3
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miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
e) aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Ocena: spełnia/nie spełnia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia opisanego
przez zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Warunek spełnia ubezpieczenie jw. na kwotę min. 1 000 000,00 PLN.
b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

III.2.3)

Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
załączając kopię uprawnień oraz potwierdzenie aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego.
Warunek spełnia wykazanie osób z uprawnieniami geologicznymi w:
a) kategorii IV – 1 osoba
b) kategorii V – 1 osoba
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Do wykazu załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje,
zaświadczenia itp.
Warunek spełnia wykonanie usług jw. na łączną kwotę min. 1 400 000,00 PLN.
3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
4) Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu laboratorium lub pisemnego zobowiązania podmiotu posiadającego
laboratorium mające:
A )certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz.
2258),
Lub.
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B )uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i
preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.
Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) na pobór, transport i badania.
Do oferty należy załączyć oświadczenie o posiadaniu laboratorium, kopie certyfikatu lub uprawnień.
Brak jakiegokolwiek oświadczenia, dokumentu, o których mowa w powyżej jak.
I udzielenie informacji nieprawdziwej spowoduje wykluczenie Wykonawcy i uznania oferty za odrzuconą (art. 24
ust. 1÷4) z uwzględnieniem części VII SIWZ ust. 6.
UWAGA: Wszystkie dokumenty wymienione w części III.2.1) ; III.2.2) i III.2.3) winny być złożone w oryginale lub
poświadczone przez upoważnioną osobę kopii.
Dokumenty określone w części III.2.1) a), b), c), d), e) składają wszyscy członkowie konsorcjum.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury:
Otwarta.

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
136/U/2009.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.12.2009 11:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 9,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: 97 1010 1599 0023 8113 9150 0000 tytułem „opłata za SIWZ nr sprawy 136/
U/2009”.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29/10/2009
S209
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S209
29/10/2009
300564-2009-PL

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

5/5

16.12.2009 - 10:00.
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert:
Data: 16.12.2009 - 12:00.
Miejsce: Siedziba RZI Szczecin.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.
+48 224597777. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224597700.

VI.4.2)

Składanie odwołań:

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Biuro Odwołań UZP, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48
224597801. URL: http://www.upz.gov.pl. Faks +48 224597800.

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.10.2009.
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