
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 5

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Czernikowo Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12

Miejscowość:  Czernikowo Kod pocztowy:  87-640 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 542875001

Osoba do kontaktów:  Marek Brzustewicz

E-mail:  info@czernikowo.pl Faks:  +48 542875001

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.czernikowo.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina
Czernikowo.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Roboty podstawowe – Rekultywacja techniczna:
1) Urządzenie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę.
2) Roboty rozbiórkowe (demontaż brodzika dezynfekcyjnego o powierzchni 51,5 m2).
3) Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej:
- przemieszczenie mas ziemnych – 1 200 m3,
- warstwa wyrównawcza o grubości 0,1 m piasek, pospółka – 612,66 m3.
4) Wykonanie warstwy odgazowującej (żwir o uziarnieniu 2-6 mm, grubość 0,5 m) – 3 063,30 m3, wraz z
wykonaniem studni odgazowujących 2 szt. z rur perforowanych PEHD dn 160, w odwiercie do głębokości 3,5 m,
prefabrykowanych kręgów studziennych dn 1200, biofiltra oraz pokrywy studziennej perforowanej).
5) Wykonanie warstwy uszczelniającej z zastosowaniem gliny lub glin ilastych o współczynniku filtracji rzędu
10-9 m/s – 1 837,98 m3.
6) Wykonanie warstwy drenażowej (żwir, piasek, grubość 0,5 m) – 3 063,30 m3.
7) Wykonanie warstwy urodzajnej (warstwa glebotwórcza o grubości 0,8 m z mieszaniny zhigienizowanych
osadów ściekowych z gruntem mineralnym piaszczystym w stosunku objętościowym 2:3, w tym osady ściekowe
– 1 960,51 m3, grunt mineralny – 2 940,77 m3).
8) Ułożenie geosiatki przestrzennej typu 3D – 1 566 m.
9) Wykonanie ścieżki edukacyjnej (lokalizacja na naturalnym podłożu) – 50 m2.
10) Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych – 2 szt.
11) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt.
12) Wykonanie i montaż pamiątkowej – 1 szt.
13) Naprawa istniejącego piezometru – 1 szt.
14) Montaż repera roboczego – 2 szt.
Roboty podstawowe – Rekultywacja biologiczna:
1) Wykonanie zabiegów agrotechnicznych – 9 104,73 m2.
2) Wykonanie nasadzeń:
- krzewy na czaszy i skarpach składowiska: trzmielina brodawkowata, bez czarny, głóg jednoszyjkowy, róża
dzika, wierzba purpurowa, jałowiec pospolity, wierzba wiciowa – razem 1 597 szt.
- drzewa na powierzchni 2 087,40 m2: olsza czarna, olsza szara, klon pospolity - razem 170 szt.
- krzewy na ścieżce edukacyjnej: bez czarny, róża dzika, wierzba purpurowa, lilak pospolity - razem 8 szt.
3) Wykonanie obsiewów (zestaw mieszanki do zadarnienia: kostrzewa czerwona, stokłosa bezostna, rajgras
wyniosły, wiechlina łąkowa, koniczyna biała; ilość mieszanki 232,91 kg) – 9 104,73 m2.
4) Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych – 9 104,73 m2.
Usługi:
1) Badanie monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523).
2) Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jackowo, na działkach nr 3/1; 6/1 – obręb Jackowo, jednostka
ewidencyjna 041503_2, Czernikowo, gmina Czernikowo., powiat toruński.
Powierzchnia rekultywacji wynosi 8733,60 m2
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45112320  
Dodatkowe przedmioty 45111200  
 45111291  
 45111300  
 45112330  
 45112710  
 77310000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IWP.271.1.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Czernikowo
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-027715   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 044-075379  z dnia:  04/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/02/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.

Zamiast:
7. W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie gwarancji
lub poręczeń powinny być one
wystawione na okres obejmujący
realizację zamówienia oraz okres
gwarancji i rękojmi.

Powinno być:
7. W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie gwarancji
lub poręczeń powinny być one
wystawione na okres obejmujący
realizację zamówienia oraz okres
rękojmi.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-045166
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