
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Opole: Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego na terenie: Blachownia, 

Raciszów, Emilówka a także koordynacja i zarządzanie tym działaniem oraz 

weryfikacja dokumentacji nt. 2 obszarów zanieczyszczonych, tj. Raciszów i Emilówka w 

Malni 

Numer ogłoszenia: 58300 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu , ul. 

Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.opole.rdos.gov.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocena stanu jakości środowiska 

gruntowo-wodnego na terenie: Blachownia, Raciszów, Emilówka a także koordynacja i 

zarządzanie tym działaniem oraz weryfikacja dokumentacji nt. 2 obszarów 

zanieczyszczonych, tj. Raciszów i Emilówka w Malni. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1.weryfikacji dostępnych informacji pod 

kątem możliwości wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dot. niżej 

wymienionych obszarów w województwie opolskim: 1.1. Raciszów: teren składowiska i 

wokół składowiska odpadów pogarbarskich w Raciszowie, gmina Lubsza; 1.2. Emilówka: 

teren wyrobiska i wokół wyrobiska poeksploatacyjnego wapieni, w którym zdeponowano 

odpady produkcyjne Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Otmęt, gmina Gogolin; 2. 

rozpoznaniu stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego na terenie trzech obszarów w 

województwie opolskim: 2.1. Blachownia: teren o powierzchni do 50 m2, w granicach działki 

ewid. o nr 602/683 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Szkolnej 15; 2.2. Raciszów: 

teren wokół składowiska odpadów pogarbarskich w Raciszowie, gmina Lubsza (składowisko 

położone jest na działkach ewid. o nr 106/9, 118/1, 118/3, 118/7 i 118/8 obręb Raciszów); 2.3. 

Emilówka: teren wokół wyrobiska poeksploatacyjnego wapieni, w którym zdeponowano 

http://bip.opole.rdos.gov.pl/


odpady produkcyjne Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Otmęt, gmina Gogolin 

(wyrobisko położone jest działce ewid. o nr 259/2 obręb Malnia). 3. koordynowanie i 

zarządzanie działaniami opisanymi w punktach 1.1 i 1.2., a w szczególności: 3.1. bieżące 

kontakty z Zamawiającym dot. wykonywania zadań określonych w punktach 1 i 2; 3.2. 

prowadzenie bieżącej analizy i oceny ryzyka i informowanie Zamawiającego o sytuacjach, 

które mogą uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 3.3. 

przedkładania Zamawiającemu okresowych sprawozdań (miesięcznych), zawierających 

informacje dot. wykonanych prac, w tym m.in. wykaz wykonanych prac terenowych i 

kameralnych i ze wskazaniem ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. 

Pierwsze sprawozdanie Wykonawca złoży w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, 

kolejne w miesięcznych okresach; Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań: 

1.Weryfikację dostępnych informacji nt. możliwości historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi dla obszarów wymienionych w punktach 1.1 i 1.2 poprzez zapoznanie się i 

analizę istniejących dokumentacji stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, dotyczących ww. obszarów, w tym wyników wykonanych wcześniej pomiarów, 

w celu: 1.1. sporządzenia chronologicznego wykazu dokumentów (decyzji, postanowień, 

opinii, ekspertyz) dotyczących ww. obszarów; 1.2. zidentyfikowania dotychczasowych 

punktów poboru prób i przedstawienia ich na załączniku kartograficznym; 1.3. 

zidentyfikowania badanych zanieczyszczeń i zebrania tych informacji w postaci tabelarycznej 

uwzględniając wyniki uzyskane w poszczególnych pomiarach; 1.4. ustalenia zakresu 

przeprowadzonych dotychczas prac mających na celu rekultywację ww. obszarów i zebrania 

tych informacji w postaci sprawozdania. 1.5. Sporządzenia opracowań, odrębnie dla każdego 

z ww. obszarów, 2. Rozpoznanie stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego odrębnie dla 

każdego z trzech obszarów poprzez: 2.1. Wykonanie badań jakości środowiska gruntowo-

wodnego poprzez: 2.1.1. ustalenie listy substancji, których występowanie jest spodziewane ze 

względu na prowadzoną na terenie nieruchomości lub w jej sąsiedztwie działalność; 2.1.2. 

określenie siatki punktów poboru próbek wraz z uzasadnieniem; 2.1.3. przeprowadzenie 

pomiarów, w celu okonturowania zanieczyszczenia oraz określenia rodzajów i stężeń 

substancji zanieczyszczających; 2.1.4. wykonanie nietrwałych otworów sondujących z 

określeniem ich współrzędnych geograficznych oraz z opisem litologicznym przekroju 

otworu; 2.1.5. pobranie próbek gruntu i wód podziemnych; 2.1.6. określenie głębokości 

zalegania zwierciadła wód podziemnych; 2.1.7. wykonanie analiz laboratoryjnych. 2.2. 

Sporządzenie, opracowań, zawierających następujące elementy: 2.2.1. sposób wykorzystania 

udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących ww. obszarów; 2.2.2. 

zastosowaną metodykę poboru i analiz (między innymi określenia siatki punktów poboru i 

ilości pobranych prób); 2.2.3. wyniki analiz laboratoryjnych w odniesieniu do dopuszczalnych 

zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi oraz wartości granicznych 

elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych; 

2.2.4. ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska 

2.2.5. załączniki: 2.2.5.1. mapa sytuacyjna (wydruk minimum w formacie A3) wskazująca 

miejsca poboru prób; 2.2.5.2. mapy sytuacyjne (wydruk minimum w formacie A3) z 

zasięgiem poziomym zanieczyszczeń; 2.2.5.3. przekroje z zasięgiem pionowym 

zanieczyszczeń; 2.2.5.4. karty otworów badawczych z zaznaczeniem głębokości zalegania 

zwierciadła wód podziemnych; 2.2.5.5. dokumentacja fotograficzna z prac terenowych; 

2.2.5.6. raport z badań z laboratoryjnych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.00-2, 90.71.00.00-7, 90.13.00.00-8, 

90.71.40.00-5, 90.71.11.00-5, 90.73.00.00-3, 90.73.20.00-7, 90.71.45.00-0, 90.71.15.00-9, 

90.15.00.00-2, 90.71.51.00-3. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

15.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego 

warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za 

spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonuje, co najmniej jedną usługę związaną z oceną stanu jakości 

środowiska gruntowo - wodnego o wartości 50 000,00 zł brutto. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia i 

dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. 

nie złożenie oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie tego 



warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym w przypadku, gdy Wykonawca wykaże że dysponuje 

lub będzie dysponował akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1645 ze zm.) na pobór prób i wykonanie badań chemicznych w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunku na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów według zasady: 

spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia i 

dokumentów potwierdzających spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego 

warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia według 

zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Termin płatności - 2 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w 

zakresie zmiany laboratorium wykonującego zamówienie - w sytuacji kiedy zmiana ta będzie 



spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie 

tego laboratorium. Laboratorium zastępujące laboratorium wskazane w ofercie przetargowej 

musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana laboratorium wykonującego zamówienie 

będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.opole.rdos.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. 

Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego 

stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-informacyjne w 

2015 roku współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający 

dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na 

dzień ogłoszenia postępowania. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


