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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313421-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2013/S 182-313421

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
Osoba do kontaktów: Monika Chrabąszcz
28-142 Tuczępy
POLSKA
Tel.:  +48 158642251
E-mail: zgok.jrp@wp.pl
Faks:  +48 158642251
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgok.ornet.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego 100 % udziałów stanowi własność Gmin

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Kontrakt 03 - Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: „Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” - roboty dodatkowe nr 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska,
woj. świętokrzyskie, Gmina Tuczępy, Rzędów.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wylewek wyrównujących na
dachu magazynu odpadów niebezpiecznych (Obiekt 12), podbudowy z betonu B10 pod posadzki w budynku
demontażu odpadów wielkogabarytowych (obiekt 5,6), wykonaniu sufitów modułowych wraz ze zmianą systemu
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oświetlenia w budynku socjalno- biurowym (obiekt 3b) oraz wymurowaniu ściany zewnętrznej na budynku
socjalno-biurowym (obiekt 3b).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45222100, 45210000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 65 853,66 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie.
Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa
prawna:art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie
udzielane napodstawie art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp - zamówienie udzielane dotychczasowemu wykonawcy
robót budowlanych,nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości
realizowanegozamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało
się konieczne na skuteksytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzieleniezamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokichkosztów oraz wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
– ogłoszenie o udzieleniuzamówienia zostało opublikowane w DZ. U./S114 z dn. 16.06.2012 (ogłoszenie nr
2012/S 114-188036).Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy robót podstawowych, ponieważ z przyczyn
technicznych iorganizacyjnych niemożliwe jest udzielenie zamówienia innemu wykonawcy. Wprowadzenie na
budowę innegowykonawcy może spowodować opóźnienia w realizacji inwestycji. Niemożliwym jest, aby w/w
elementy robót,które stanowią składową cześć większych elementów wykonywał inny Wykonawca. Ponadto
zauważyć należy,że wykonane obiekty stanowić powinny całość, za którą odpowiada Wykonawca, udzielając
stosownej gwarancjina ich wykonanie, nie zaś na wykonanie części obiektów. Ponadto niemożliwym jest
wykonanie dalszych praczakresu kontraktu bez wykonania robót dodatkowych w zakresie jak wyżej. Mając
na uwadze powyższe orazczas i odpowiednią jakość wykonania robót udziela się zamówienia wykonawcy
robót podstawowych.Zakresrobót dodatkowych nie jest objęty zamówieniem podstawowym i ich wartość
nie przekracza łącznie 50 %wartości realizowanego zamówienia podstawowego [wartość zamówienia
podstawowego netto: 23 890389,19 PLN, wartość dotychczas udzielonych zamówień dodatkowych: 384 570,73
PLN, wartość szacunkowaniniejszego zadania netto: 66 094,80 PLN]. Wykonanie wyżej opisanych robót
dodatkowych nie można byłoprzewidzieć wcześniej, pomimo dołożenia należytej staranności. W związku z
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koniecznością wykonania robótdodatkowych Wykonawca nie wnosi o przedłużenie terminów określonych w
umowie na wykonanie zadania.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGOK.JRP.P/11/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 165-286582 z dnia 27.8.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

17.9.2013

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Eiffage Polska Budownictwo S.A
ul. Postępu 5a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: wsledz@budownictwo.eiffage.pl
Tel.:  +48 413408300
Faks:  +48 413408350

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 66 094,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 65 853,66 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn.: „Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” dla którego została podpisana umowa o
dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 1.3.2013 r.

VI.2) Informacje dodatkowe:
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VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwolań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.9.2013
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