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Formularz
Ogłoszenie nr 500019301-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.

Myszków: REMEDIACJA TERENU ZDEGRADOWANEGO I LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ SZCZEGÓLNIE
NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZY UL. OSIŃSKA GÓRA 3 W MYSZKOWIE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 25864 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 76265 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMEDIACJA TERENU ZDEGRADOWANEGO I LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ SZCZEGÓLNIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRZY UL. OSIŃSKA GÓRA 3 W MYSZKOWIE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.4.2017.PZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie
negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie. Przedmiotowa usługa polega na remediacji terenu
położonego w Myszkowie przy ul. Osińska Góra 3 czyli: - wydobyciu odpadów o kodzie: 17 05 03* - ziemia i gleba w tym kamienie
zawierające substancje niebezpieczne np. PCB. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do usunięcia – 1 560 Mg. Gwarantowany przez
Zamawiającego minimalny poziom ilości odpadów do usunięcia – 780 Mg, - transporcie odpadów w miejsce gdzie poddane zostaną
unieszkodliwieniu i przekazanie do unieszkodliwienia podmiotowi uprawnionemu, - przywiezieniu na teren oczyszczanej działki materiału
inertnego i wypełnienie nim miejsca po usuniętych odpadach. Wypełniając ubytki po odpadach należy materiał inertny układać warstwami o
miąższości do 50cm i następnie zagęszczać w celu uzyskania docelowego wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach, w których został
zabudowany materiał inertny, wynoszącego: min. Is = 0,95. Ostatnie (górne) 30cm zasypu należy wykonać z materiału zawierającego
materię organiczną i humus. Wszystkie prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winny zostać wykonane zgodnie z Zasadami
wykonywania przedmiotu zamówienia (umowy) w zakresie remediacji terenu zdegradowanego i likwidacji źródeł szczególnie negatywnego
oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ, oraz w zgodzie z przepisami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 2. W przypadku zaistnienia konieczności
zwiększenia zakresu zamówienia w zakresie wszystkich prac objętych zamówieniem, Zamawiający w sytuacji konieczności usunięcia odpadów
z terenów poza wskazanymi obszarami przeznaczonymi do usunięcia, skorzysta z prawa opcji przewidzianego w wielkości 10% zamówienia
podstawowego, tj. do 156 Mg ilości odpadów do usunięcia (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z
którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu
prognozowanej wielkości przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak
zamówienie podstawowe, włącznie z cenami jednostkowymi oferowanymi przez Wykonawcę na realizację zamówienia podstawowego.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa
opcji, w jednoznacznie określonym zakresie. 3. Rodzaj zamówienia: usługa. 4. Kody CPV dotyczące zamówienia: Główny kod: 90 72 20 00 4: rekultywacja środowiska, Dodatkowe kody: 90 72 23 00 - 7: usługi rekultywacji gruntu, 90 51 20 00 - 9: usługi transportu odpadów. 5.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące w okresie realizacji zamówienia prace, objęte zakresem usługi, były zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). 6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia dotyczących: 1) Wydobywania odpadów i ich załadunku na pojazdy przystosowane do transportu odpadów niebezpiecznych; 2)
Wypełnienia ubytków materiałem inertnym i jego zagęszczenia. 7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 8. Zamawiający nie
dopuszcza: 1) składania ofert częściowych; 2) składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w
walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)
II.4) Główny kod CPV: 90722000-4
Dodatkowe kody CPV:
90722300-7,
90512000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.04.2017r. - 01.07.2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: REMEDIACJA TERENU ZDEGRADOWANEGO I LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ SZCZEGÓLNIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANI A NA
ŚRODOWISKO PRZY UL. OSIŃSKA GÓRA 3 W MYSZKOWIE
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
28/04/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ
RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Hydrogeotechnika Sp. z o.o., info@hydrogeotechnika.pl, ul. Ściegiennego 262 A, 25-116, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grażyna Kalwat, info@geotechnika.pl, Porąbki 23, 26-044, Bieliny , kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 435240.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/06/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
termin wykonania prac do 31.08.2017r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Prace w całości nie mogą być wykonane oraz sfinansowane do 01.07.2017r. W trakcie prac zostały odkryte odpady, które nie zostały
uwzględnione w umowie z uwagi na brak wiedzy o ich zakopaniu. Również badania geologiczne nie wykazały ich obecności, stąd brak ujęcia ich
w postępowaniu. Odpady ujawniono w trakcie sukcesywnego odkopywania kolejnych warstw ziemi. W związku z faktem, że ww. umowa jest
realizowana w ramach dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, organ wystąpi do dotującego o rozszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego umowy
dotacji. Stąd konieczność wydłużenia terminu umowy. Firma na dzień aneksu jest w trakcie wykonywania usługi w ramach umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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