ZGOK.ZAM/12/15
Rzędów, dnia 26.06.2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 EURO
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
www.zgok.ornet.pl
tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03
e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi zlokalizowanego w miejscowości Rzędów oraz składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grzybów”
Rodzaj zamówienia: usługa
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy porealizacyjnej na terenie
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowanego w miejscowości Rzędów
oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego
w miejscowości Grzybów obejmującej oddziaływanie w zakresie:


wpływu na środowisko gruntowo-wodne,



imisji zanieczyszczeń do powietrza,



emisji hałasu – oddziaływania akustycznego na najbliżej położone tereny chronione
akustycznie.

W analizie porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym
oddziaływaniem przedsięwzięcia i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.
W przypadku, gdy standardy jakości środowiska będą przekroczone należy zaproponować
i ocenić rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające oddziaływanie
na środowisko lub obszar ograniczonego oddziaływania. Inwestycja należy do przedsięwzięć
wymienionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, dla
których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.
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Niniejsze zamówienie stanowi wypełnienie zapisów dotyczących analizy
porealizacyjnej decyzji nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 czerwca
2011r. sygn. BGK.7624-3/2010.
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania oraz sporządzi raport
(sprawozdanie z tych pomiarów i badań). Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na
środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą techniczną,
stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom
dokładności danych.
Jeśli sytuacja będzie tego wymagała Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
terenu pomiarów/badań i inwentaryzacji w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie
podlegają odrębnej zapłacie.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na koszt własny odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy.
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyskuje zgodę
właścicieli terenów na których prowadzone będą badania.
Zamawiający prowadzi na bieżąco monitoring składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, zgodnie z „Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”
i „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk
odpadów”, oraz badania parametrów jakości ścieków zgodnie z „Rozporządzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku” i posiada roczne, kwartalne i miesięczne
sprawozdania z tych badań. W razie zaistnienia potrzeby Zamawiający udostępni te
sprawozdania podmiotowi wykonującemu analizę porealizacyjną w formie papierowej lub
elektronicznej pdf.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, lub telefonicznie pod
numerem tel. 015 864 22 51. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów
z Wykonawcami są: – Monika Chrabąszcz – stanowisko ds. zamówień, Mariusz Widanka
– Główny Technolog.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17 października 2015 r.
- Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
- posiadają wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji lub
posiadają akredytację (spełniają warunki art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska),
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- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone
wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
5. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl, faksem na nr 015 816 51 03, pocztą, lub też dostarczyć
osobiście pod adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w terminie do dnia
02.07.2015 r. do godz. 15:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik nr 1.
4. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację:
„Oferta na: Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej …”.
5. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy
przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą
elektroniczną lub przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia
składania ofert.
7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą
elektroniczną lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Stachowicz

Paweł Łodej
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