
Żyrardów: Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i
sporządzaniem sprawozdań z badań wody oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i
sporządzanie sprawozdań z pomiarów zwierciadeł statycznych w wytypowanych
piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla miasta
Żyrardowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z
o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, tel. +48 46 855 40 41, faks +48 46
855 32 80.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.zyrardow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pobieranie prób i badania
laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody
oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i sporządzanie sprawozdań z pomiarów
zwierciadeł statycznych w wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego
ujęcia wody SOKULE dla miasta Żyrardowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i
sporządzaniem sprawozdań z badań wody oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i
sporządzanie sprawozdań z pomiarów zwierciadeł statycznych w wytypowanych
piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla miasta
Żyrardowa. Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i
sporządzaniem sprawozdań z badań wody wg następującego szczegółowego zakresu
przedmiotu zamówienia: a) Badania fizyko- chemiczne należy wykonywać w poniższych
piezometrach i w następujących okresach: - w marcu w okresie pomiędzy 10 a 20 marca
2015r., 10 a 20 marca 2016r., 10 a 20 marca 2017r., 10 a 20 marca 2018r. w następujących
piezometrach:B-4; C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8; A-1; A-2; A-3; A-4. - w
październiku w okresie pomiędzy 10 a 20 października 2014r., 10 a 20 października 2015r.,
10 a 20 października 2016r., 10 a 20 października 2017r., w następujących piezometrach: B-
4; C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8; C-9; C-10; C-11; C-12; C-13; C-14; A-1; A-2; A-
3; A-4. Łączna ilość prób przeznaczonych do badań objętą zamówieniem w okresie od
15.09.2014r. do 14.09.2018r. wynosi: 128 prób (32 próby rocznie). Zakres analiz: -
bezpośrednio w terenie podczas poboru prób wody do analiz zostaną wykonane pomiary



przewodności elektrycznej, temperatury, odczyn pH, potencjał REDOX. - pozostały zakres
analiz laboratoryjnych musi obejmować: ChZT-Cr, wapń(Ca), magnez(Mg), chlorki(CL), jon
amonowy(NH4), azotyny(NO2), azotany(NO3), azot org.(N), siarczany(SO4), żelazo
ogólne(Fe), wodorowęglany(HCO3), suma BTEX, suma WWA, fenole, sód(Na), potas(K),
mangan(Mn), cynk(Zn), ołów(Pb), kadm(Cd), chrom(Cr), substancje ropopochodne
ekstrahujące się ekstraktem eterowym. Metodyka badań: Przed pobraniem prób wody do
analiz należy wykonać pompowanie wody w czasie minimum jednej godziny celem minimum
trzykrotnej wymiany wody w piezometrze. Badania należy przeprowadzić zgodnie z
wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984 z póz. zm.) Pobór próbek wody należy przeprowadzać zgodnie z polską
normą PN-ISO 5667-11:2004. Wymagania dodatkowe: Laboratorium badawcze
przeprowadzające musi posiadać Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego lub
innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzającego spełnienie postanowień normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytacji laboratorium oraz posiadać
akredytowane metodyki badań każdego z oznaczanych parametrów w próbach wody. Przed
przystąpieniem do wykonywania badań Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty,
o którym mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany: a. posiadać sprzęt i urządzenia
konieczne do poboru i transportu próbek, b. do ponoszenia kosztów pompowania, dojazdu,
transportu próbek z miejsca poboru do laboratorium Wykonawcy, c. do sporządzania i
przesłania w 2 egz. sprawozdań z badań wody w wersji papierowej i elektronicznej na płycie
CD lub innym nośniku (format pliku Excel lub Word) oraz zapewnienia dostępu do wyników
badań w formie elektronicznej np. poprzez stronę internetową lub przez przesłanie plików
(format Excel lub Word) z wynikami badań na adres e-mail Zamawiających dla każdego
punktu poboru oddzielnie, Jeden egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu nr 1 a drugi
egzemplarz wraz z protokołem przekazania sprawozdań Zamawiającemu nr 2. d. do
uzgadniania dogodnego dla obu stron terminu poboru próbek wody w wyznaczonym
przedziale czasowym. Wyniki analiz wody i sprawozdania należy przekazywać
Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w terminie 14 dni od daty pobrania
prób wody. Zamawiający informuje, że otwory obserwacyjne - piezometry zlokalizowane są
na terenach leśnych gdzie dojazd jest utrudniony (drogi gruntowe) i w niektórych
przypadkach nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do piezometru i zachodzi
konieczność przeniesienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do poboru prób i wykonania analiz
na miejscu na odległość poniżej 100 m. Pomiary zwierciadła statycznego wody w
wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla
miasta Żyrardowa. Pomiary stanów zwierciadła statycznego wody należy wykonywać z
częstotliwością raz na kwartał. - w okresie pomiędzy 20 a 31 marca 2015r., 20 a 31 marca
2016r., 20 a 31 marca 2017r., 20 a 31 marca 2018r. w następujących piezometrach: B-4; C-1;
C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8; C-9; C-10; C-11; C-12; C-13; C-14; A-1; A-2; A-3; A-4 -
w okresie 20 a 30 czerwca 2015r., 20 a 30 czerwca 2016r., 20 a 30 czerwca 2017r., 20 a 30
czerwca 2018r. w następujących piezometrach: B-4; C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8;
C-9; C-10; C-11; C-12; C-13; C-14; A-1; A-2; A-3; A-4 - w okresie pomiędzy 20 a 30
września 2014r., 20 a 30 września 2015r., 20 a 30 września 2016r., 20 a 30 września 2017r. w
następujących piezometrach: B-4; C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8; C-9; C-10; C-11;
C-12; C-13; C-14; A-1; A-2; A-3; A-4 - w okresie pomiędzy 20 a 31 grudnia 2014r., 20 a 31
grudnia 2015r., 20 a 31 grudnia 2016r., 20 a 31 grudnia 2017r. w następujących
piezometrach: B-4; C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8; C-9; C-10; C-11; C-12; C-13; C-
14; A-1; A-2; A-3; A-4 Łączna ilość pomiarów objętych zamówieniem w okresie od
15.09.2014r. do 14.09.2018r. wynosi: 304 szt. (76 pomiarów rocznie, 19 pomiarów



kwartalnie). Metodyka badań: Pomiary należy wykonywać przy pomocy standardowego
urządzenia przeznaczonego do tego typu pomiarów zwanego świstawką z dokładnością do 1
cm. Pomiary zwierciadeł statycznych wody należy wykonać we wszystkich piezometrach
przeznaczonych do pomiaru w danym kwartale w ciągu jednego dnia. W sprawozdaniu należy
podać między innymi następujące dane w odniesieniu do głowicy piezometru: głębokość
statycznego lustra wody w piezometrze w metrach z dwoma miejscami po przecinku, rzędną
głowicy piezometru w m.n.p.m, rzędną statycznego lustra wody w m.n.p.m z dwoma
miejscami po przecinku (rzędne głowic piezometrów w m.n.p.m. będą przekazane przez
Zamawiającego). Wykonawca jest zobowiązany: a. posiadać sprzęt i urządzenia konieczne do
wykonywania pomiarów, b. do ponoszenia kosztów dojazdu i pomiarów, c. do sporządzania i
przesłania w 2 egz. sprawozdań z pomiarów statycznych zwierciadeł wody w wersji
papierowej i elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku (format pliku Excel lub Word)
oraz zapewnienia dostępu do wyników pomiarów w formie elektronicznej np. poprzez stronę
internetową lub przez przesłanie plików (format Excel lub Word) z wynikami pomiarów adres
e-mail Zamawiających. Jeden egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu nr 1 a drugi
egzemplarz wraz z protokołem przekazania sprawozdań Zamawiającemu nr 2. Sprawozdania
należy sporządzać łącznie dla wszystkich pomiarów wykonanych w 19 piezometrach w
danym kwartale, d. do uzgadniania dogodnego dla obu stron terminu pomiarów w
wyznaczonym przedziale czasowym. Wyniki pomiarów i sprawozdania należy przekazywać
Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w terminie 7 dni od daty wykonania
pomiarów. Zamawiający informuje, że otwory obserwacyjne - piezometry zlokalizowane są
na terenach leśnych gdzie dojazd jest utrudniony (drogi gruntowe) i w niektórych
przypadkach nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do piezometru i zachodzi
konieczność przeniesienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania pomiarów na
odległość poniżej 100 m. Wymagania dodatkowe : a. Warunki płatności za przedmiot
zamówienia: w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu skazany w
pkt. c, b. fakturę należy wystawić po podpisaniu protokołu odbioru przekazanych sprawozdań
z badań i pomiarów, c. protokół odbioru sprawozdań i faktury należy wystawiać i przesyłać
na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów
poborów próbek i pomiarów statycznych zwierciadeł wody. e. w przypadku konieczności
wykonania analiz dodatkowych z uwagi na istotne zmiany w składzie chemicznym wody w
stosunku do tła wykonanego podczas budowy piezometrów Wykonawca, po pisemnym
zawiadomieniu od Zamawiającego, dokona poboru próbek wody w terminie 5 dni od
zawiadomienia, dokona analiz i badań laboratoryjnych, opracowania wyników, sporządzenia
sprawozdań z badań wody, przekazania sprawozdań, w zakresie zleconym przez
Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 90.73.30.00-1.

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: Okres w
miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: brak.

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

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie dwóch zadań
polegających na pobieraniu prób i badaniach laboratoryjnych wody wraz z
opracowaniem wyników.

 III.3.3) Potencjał techniczny
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.



 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Laboratorium badawcze przeprowadzające badania musi posiadać Certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego lub innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzającego
spełnienie postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytacji
laboratorium oraz posiadać akredytowane metodyki badań każdego z oznaczanych
parametrów w próbach wody.

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pgk.zyrardow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 96-300
Żyrardów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Żyrardów Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.



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: .

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


