
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 241854-2015 z dnia 2015-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Rozpoznaniu jakości 

środowiska gruntowo-wodnego na terenie działek ewid. o nr 114/15 i 105/4 k. m. 12, obręb 

0027 Kluczbork, pomiędzy budynkiem przy ul. Dzierżonia 2 a biurowcem... 

Termin składania ofert: 2015-09-29  

 

Opole: Usługa polegająca na Rozpoznaniu jakości środowiska gruntowo-wodnego na 

terenie działek ewid. o nr 114/15 i 105/4 k. m. 12, obręb 0027 Kluczbork 

Numer ogłoszenia: 152039 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 241854 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na Rozpoznaniu 

jakości środowiska gruntowo-wodnego na terenie działek ewid. o nr 114/15 i 105/4 k. m. 12, 

obręb 0027 Kluczbork. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 

polegającej na Rozpoznaniu jakości środowiska gruntowo-wodnego na terenie działek ewid. o 

nr 114/15 i 105/4 k. m. 12, obręb 0027 Kluczbork, pomiędzy budynkiem przy ul. Dzierżonia 

2 a biurowcem przy ul. Kościuszki 33 w Kluczborku. Zamówienie dotyczy fragmentu działek 

ewid. o nr 114/15 i 105/4 k. m. 12, obręb 0027 Kluczbork, o powierzchni nieprzekraczającej 

100 m2. Na terenie objętym zamówieniem zadołowany jest zbiornik na olej opałowy, 

powierzchnia terenu pokryta jest roślinnością trawiastą. I. Zamówienie obejmuje realizację 

następujących zadań: 1. Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na zawartość: oleju 

mineralnego (węglowodory C12-C35) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w zakresie określonym w punkcie III/D załącznika do rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 2. Określenie poziomego i pionowego zasięgu zanieczyszczenia 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241854&rok=2015-09-16


gruntu ww. substancjami powodującymi ryzyko. 3. Wykonanie pomiarów zawartości 

substancji w wodzie: określenie stężenia następujących elementów fizykochemicznych: 

substancje ropopochodne, WWA. 4. Opracowanie sprawozdania zawierającego następujące 

elementy: a)Karty otworów badawczych, z zaznaczeniem głębokości zalegania zwierciadła 

wód podziemnych. b)Załącznik kartograficzny z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

c)Załącznik kartograficzny z poziomym zasięgiem zanieczyszczeń. d)Przekroje z pionowym 

zasięgiem zanieczyszczeń. e)Współrzędne GPS otworów badawczych. f)Tabelaryczne 

zestawienie wyników analiz. g)Oryginały raportów z badań laboratoryjnych II. Wskazania 

dotyczące realizacji zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji 

papierowej (tekst należy spiąć w sposób trwały oraz czytelnie opisać) w dwóch 

egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, w formie edytowalnego pliku tekstowego na 

informatycznych nośnikach danych, również w dwóch egzemplarzach. 2. Na stronie tytułowej 

opracowania należy zamieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 3. 

Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy szablony w formie 

cyfrowej zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. III. 

Wymagania wobec wykonawcy: 1. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z: 1.1. 

obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: a) ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - Dz. U. z 2014, poz. 1789; b) ustawą z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z 

późniejszymi zmianami; c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi - Dz. U. Nr 165, poz. 

1359; d) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 

kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku - Dz. U. Nr 82, poz. 501; e) 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów oceny i 

sposobu oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. Nr 143, poz. 896; f) przepisami innych 

aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska, które wejdą w życie w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia; 1.2. wymaganiami Zamawiającego. 2. Miejsca poboru prób należy 

uzgodnić z Zamawiającym; 3. Pobieranie prób odbędzie się w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego; 4. Wykonawca zapewni wykonanie pomiarów przez laboratorium 

posiadające akredytację na pobór prób i wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badań 

gleby, ziemi i wód podziemnych, o której mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późniejszymi 

zmianami; 5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, jest zobowiązany do stosowania 

regulacji w zakresie BHP i ppoż., które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.00-2, 91.71.00.00-7, 90.71.30.00-8, 

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, 90.71.50.00-2, 

90.71.51.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce, 

kraj/woj. świętokrzyskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4215,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 8241,00  

 Oferta z najniższą ceną: 8241,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8241,00  

 Waluta: PLN . 

 

 
 


