
Nr sprawy: TW/1/2014 Formularz SIWZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Spółka z o.o.

ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego o wartości poniżej progów ustalonych na
podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych pod nazwą:

"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"

Żyrardów, dnia 21.08.2014 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 sierpnia
2013r. poz. 907- tekst jednolity).
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2 Formularz Oferta i formularze załączników do oferty:
Formularz 2.1. Formularz cenowy
Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu:
Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.;

Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.3. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Formularz 3.2. Wiedza i doświadczenie – wykaz usług
Formularz 3.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – w
odniesieniu do podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;

Tom II: WARUNKI  UMOWY
Wzór „Umowa”

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
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TOM I

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami
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Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest:

1.
Nazwa:                                     Nazwa :                                 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.

Adres:                                    96-300 Żyrardów,  ul. Czysta 5
Adres poczty elektronicznej:  pgk@zyrardow.pl
Strona internetowa: www.pgk.zyrardow.pl
Numer telefonu:                    (0-46) 855-40-41 lub 855-40-42
Numer faksu:                         (0-46) 855-32-80
Godziny urzędowania:           od  7:00  do 15:00
Upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia zgodnie
z art. 16 ustawy Pzp).
2.
Nazwa :                                 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

w Warszawie
Adres:                                    03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Adres poczty elektronicznej: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
Strona internetowa:                www.gddkia.gov.pl
Numer telefonu:                     (0-22) 209-25-00
Numer faksu:                         (0-22) 698-60-45
Godziny urzędowania: od  8:15  do 16:15,
będący również płatnikiem.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
TW/1/2014
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. 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 wody w wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego
ujęcia wody „SOKULE” dla miasta Żyrardowa."
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienie wg CPV:
73.11.10.00-3, 90.73.30.00-1.

4.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w
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Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.

4.3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA.
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

4.4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na warunkach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6). ustawy do wysokości 20 % wartości zamówienia
podstawowego

4.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.).

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia od 15.09.2014r. do 14.09.2018 r.,

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
PEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2
niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Doświadczenie
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 pobieraniu prób i badaniach laboratoryjnych wody wraz z
opracowaniem wyników .

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia

a)  Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

b) Potencjał kadrowy
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

4) sytuacji ekonomiczno – finansowej
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Potencjał ekonomiczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia.

6.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp., natomiast
spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu
dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują
łącznie.

6.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie
spełnia.

7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym
z treścią Formularza 3.1.1.

7.1.2. 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 ofert.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy
Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

7.2.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.

7.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW
należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

7.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym
z treścią Formularza 3.1.2.

7.3.2. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią Formularza
nr 3.2. („Wiedza i doświadczenie”), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie. Za główne usługi dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi
niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2 IDW.

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt
1.

3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w  wykazie, o którym mowa w pkt 7.3.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1

7.4. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

7.4.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3.

7.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW -
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. IDW,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

7.7. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5. IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa
w pkt 7.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

7.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt
7.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym mowa w pkt 7.4. IDW, które muszą zostać
złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
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będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.9. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt

7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6. IDW, oraz Dokument
wymieniony w pkt 7.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. -. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni
Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających
wspólną ofertę

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.3.     Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione

dokumenty:
8.3.1.  Formularz cenowy.
8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
8.4.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;
8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą.

8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane następująco:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5
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oraz opisane:
„Oferta - "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"

Nie otwierać przed dniem 29.08.2014r., godz. 1000”

8.11. Wymagania określone w pkt 8.9. - 8.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
TREŚCI SIWZ

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (46) 855 32 80 lub
drogą elektroniczną (e-mail: pgk@zyrardow.pl) z uwzględnieniem pkt 9.2.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania
każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy
Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

9.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt
7.4. a także zmiany lub wycofania oferty.

9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.,
96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5

9.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.

9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
którym mowa w pkt 9.4

9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie
internetowej.

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
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9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w
art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania
ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Imię i nazwisko  Tomasz Szwed - sprawy formalno-prawne tel. wew. 255
Imię i nazwisko Piotr Cuper - sprawy merytoryczne tel. wew. 241.
Tel. (0-46) 855-40-41
fax. (0-46) 855-32-80
Uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 10.00 a 14.00

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

10.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy,

którego wzór załączono do SIWZ.
11.2. Wykonawca w Formularzu cenowym określi wartości netto dla wszystkich

wymienionych pozycji, a następnie wyliczy podatek VAT i ostateczną wartość brutto -
cenę oferty. Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w
tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w
Tomach II i III SIWZ.

11.3. Wartość brutto wykazaną w Formularzu cenowym Wykonawca przeniesie do
Formularza „Oferta”.

11.4. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed
terminem składania ofert.

11.5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w
art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót
w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

11.6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą
podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.

11.7. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
11.8. Formularz cenowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
11.9. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

12.1. Nie wymaga się wniesienia wadium

13. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
13.1. Oferty powinny być złożone do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

"Żyrardów" Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów w pokoju nr 100
(sekretariat), w terminie do 29.08.2014 roku, do godziny 930

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Przesiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Żyrardów"
Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 , w pokoju nr 2 (świetlica - parter), w dniu 29.08.2014r.,
o godzinie 1000.

13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona Wykonawcy.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

wyłącznie kryterium ceny.
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = C min x 100 pktC o

gdzie:
C
min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze
wzorem określonym w pkt 14.1.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
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Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów
z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdział 2
Formularz „Oferta” i formularze załączników do oferty
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Formularz „Oferta”

(nazwa
Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do
..............................................

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.
96-300 Żyrardów,  ul. Czysta 5

Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na:

"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"

MY NIŻEJ PODPISANI
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

...............................................................................................PLN, słownie złotych:

………………………………………………………………………………………………………………………..

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie*:
________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ -
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
10.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

tel.________________fax.__________________e-mail;________________________

12.OFERTĘ składamy na _________ stronach.
13.ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
14.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 ________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20__ roku

* - niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz cenowy
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Formularz 2.1.

FORMULARZ CENOWY

"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"

Lp. Szczegółowy opis usługi Jednostka Cena
jednostkowa

(zł)

Wartość
(zł)

nazwa Ilość
Zadanie 1 - Pobieranie prób i
badania laboratoryjne wraz z

opracowaniem wyników i
sporządzeniem sprawozdań z
badań wody w wytypowanych

piezometrach

1

Temperatura pomiar 128
Odczyn (pH) pomiar 128

Przewodność elektryczna
właściwa (PEW) pomiar 128
Potencjał REDOX pomiar 128
Azotany (NO3) pomiar 128
Azotyny (NO2) pomiar 128

Amoniak pomiar 128
Azot organiczny pomiar 128

ChZTCr pomiar 128
Chlorki (Cl) pomiar 128

Siarczany (SO4) pomiar 128
Chrom (CrVI) pomiar 128

Cynk pomiar 128
Fenole pomiar 128

Kadm (Cd) pomiar 128
Magnez (Mg) pomiar 128
Mangan (Mn) pomiar 128

Ołów (Pb) pomiar 128
Potas (K) pomiar 128
Sód (Na) pomiar 128

Wapń (Ca) pomiar 128
Wodorowęglany (HCO3) pomiar 128

Żelazo (Fe) pomiar 128
Suma BTEX pomiar 128

Suma wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych

(WWA) pomiar 128
Substancje ropopochodne
ekstrahujące się eterem

naftowym pomiar 128
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Koszty poboru i transportu
próbek wody pobór 128

Koszty opracowania i
przekazania wyników sprawozdanie 128

Zadanie 2 - Pomiary zwierciadła
statycznego wody w

wytypowanych piezometrach

2

Pomiar zwierciadeł statycznych
wody w wytypowanych

piezometrach pomiar 304
Koszty opracowania i
przekazania wyników sprawozdanie 16

Razem netto (zł)
Podatek VAT (23 %)

Wartość brutto (zł)

……………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu:
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Formularz 3.1.1.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
"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"

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…….

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2014 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
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Formularz 3.1.2.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

"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"

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………………………..………….

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2014 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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Formularz 3.1.3.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

"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"

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……

Informuję, że:
*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

*) należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych w skład której wchodzą następujące podmioty:

Lp. Nazwa Adres
1.
2.

…............................, dn. …............................

…............................................................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*) niepotrzebne skreślić

1 Uwaga

Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

(Nazwa Wykonawcy)
INFORMACJA o PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY

KAPITAŁOWEJ
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Formularz 3.2.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

"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"

Przedkładamy wykaz usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt
6.2.2. IDW.

Poz.

Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),

wykazującego
spełnianie
warunku

Nazwa i adres
Zamawiającego

/
Zlecającego

Informacje
potwierdzające

spełnianie
warunku

opisanego w
pkt 6.2.2. IDW

Czas realizacji

początek
dzień/

miesiąc/
rok

koniec
dzień/

miesiąc/
rok

1 2 3 4 5 6

1.

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie

UWAGA

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt
7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b.

__________________ dnia __ __ 2014 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
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Formularz 3.3.

(nazwa podmiotu)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24

ust. 1 ustawy Pzp. - w odniesieniu do
podmiotów na zasobach których Wykonawca

polega wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a

które to podmioty będą brały udział w
realizacji części zamówienia

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

"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"

oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________________

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
okolicznościach o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia ___ ___ 2014 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na
zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia.
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Tom II

WARUNKI  UMOWY
Wzór „Umowy”
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/Wzór/
UMOWA ………………

zawarta w dniu ………………………………… w Żyrardowie pomiędzy:
1) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o. o. z siedzibą  w Żyrardowie
przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000153850, NIP 838-000-72-01, REGON
750086653, kapitał zakładowy 47 207 000,00 zł ,
2) Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, NIP 113-20-97-244,

zwanymi dalej „Zamawiającym”

reprezentowanymi przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z
Porozumieniem w sprawie współpracy przy prowadzeniu monitoringu kontrolnego wód podziemnych
w rejonie obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50  w zakresie chemizmu i stanu
zwierciadeł wód z dnia 4 IX 2013r. zawartego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w imieniu, której działają:

1. mgr inż. Zdzisława Wilka - Prezesa Zarządu
2. mgr Ryszarda Chudzika - Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

Firmą
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez:

1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, zwane łącznie „Stronami”,
o następującej  treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych została zawarta
niniejsza Umowa, zwana dalej "Umową" o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1) poboru próbek wody z piezometrów,
2) analiz pobranych próbek wody z piezometrów,
3) pomiarów zwierciadeł statycznych wody w piezometrach.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz terminy wykonania określa Opis przedmiotu
zamówienia z załącznikiem nr 1 stanowiący integralną częścią niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań i pomiarów za
dany okres w formie sprawozdania w terminie 14 dni od daty poboru prób i wykonania analiz oraz
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w terminie 7 dni od daty wykonania pomiarów zwierciadeł statycznych wody w piezometrach.
Sprawozdania z analiz laboratoryjnych wody należy wykonywać oddzielnie dla każdego
piezometru. Sprawozdania z pomiarów zwierciadeł statycznych wody w piezometrach należy
wykonywać jedno dla wszystkich 19 pomiarów wykonanych w danym kwartale.

4. Wykonawca oświadcza, iż badania wykonywane będą przez laboratorium posiadające Certyfikat
Akredytacji Laboratorium Badawczego lub innego równoważnego ośrodka akredytacji,
potwierdzającego spełnienie postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie
akredytacji laboratorium oraz posiada akredytowane metodyki badań każdego z oznaczanych
parametrów w próbach wody.

§ 2

1. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 14.09.2018r.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością

dotrzymania terminu określonego w ust 1., termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak
niż o czas trwania tych okoliczności.

.
§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej
umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w terminie do
7 dni od daty podpisania umowy informacje, co do wymagań w zakresie pobierania próbek,
pomiarów i badań określonych w  pozwoleniach/decyzjach właściwych organów.

2. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy
dostępu do obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane pomiary
i badania.

3. Terminy pobierania próbek podane w Harmonogramie pobierania próbek oraz pomiarów
statycznych zwierciadeł wody stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy określają
przedział czasowy (data od – do), w jakim powinno nastąpić pobranie próbek i pomiar
zwierciadeł wody.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu pobierania próbek i pomiarów
statycznych zwierciadeł wód oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmiany w terminach
pobierania próbek nieuzgodnione uprzednio z Zamawiającym.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poborów próbek, pomiarów i badań zgodnie
z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach prawnych (o ile takie
wskazano), lub metodykami równoważnymi na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy –
Prawo ochrony środowiska, na które posiada akredytacje.

2. Przed pobraniem próbek Wykonawca dokona pompowania wody z badanego piezometru w
czasie minimum jednej godziny celem minimum trzykrotnej wymiany wody w piezometrze.

3. Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym
zakresie.

4. Pomiar zwierciadeł statycznych wody należy wykonywać przy pomocy standartowego urządzenia
przeznaczonego do tego typu pomiarów zwanego „świstawką” z dokładnością do 1 cm.

5. Pomiary zwierciadeł statycznych wody należy wykonać we wszystkich piezomertach w ciągu
jednego dnia.
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§ 5

1. Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po zakończeniu wykonania
zleconych w danym okresie prac.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać
Zamawiającemu w 2 egzemplarza w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD lub innym
(format pliku Excel lub Word). Jeden egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu nr 1 a drugi
egzemplarz wraz z protokołem przekazania sprawozdań Zamawiającemu nr 2.

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wyników badań w formie elektronicznej np.
poprzez stronę internetową lub przez przesłanie plików (Excel lub Word) z wynikami badań na
adres e-mail Zamawiającego nr 1 i nr 2.

4. Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane po podpisaniu protokołu
przekazania sprawozdań w przypadku nie zgłoszenia przez  Zamawiającego uwag i zastrzeżeń,
stosownie do postanowień ust. 5 i 6.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego
przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania danego sprawozdania.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w tym terminie oznacza, iż przedmiot umowy
wykonany został prawidłowo i zgodnie z niniejszą umową.

6. Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień
w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je nieodpłatnie,
w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą
z wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu faktycznie
wykonanych poborów próbek, badań i pomiarów wody oraz pomiarów zwierciadeł statycznych wód w
danym okresie. Ceny jednostkowe netto za badania i pomiary określa Formularz cenowy złożony
wraz z ofertą .

2. Do wartości netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.

3. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą
ustalenia wynagrodzenia nie ulegną zmianie.

4. Rozliczenie należności za wykonane prace (odbiory częściowe) następowało będzie
każdorazowo przy przekazaniu sprawozdania i jego przyjęciu przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń. Faktura VAT za wykonane prace zostanie wystawiona nie wcześniej jak po przyjęciu
sprawozdania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i po podpisaniu protokołu odbioru
przekazanych sprawozdań przez Zamawiającego.

5. Płatnikiem i adresatem faktur VAT oraz protokołu odbioru sprawozdań będzie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
NIP: 113-20-97-244

6. Fakturę VAT należy wystawić po podpisaniu protokołu odbioru przekazanych sprawozdań z
badań, analiz i pomiarów przez Zamawiającego nr 2 i wysłać na adres wskazany w pkt. 5.

7. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu na adres wskazany w pkt. 5.

8. Wykonawca prowadzi rachunek bankowy w banku ................. o nr konta ......................................
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
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10. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku zwłoki w płatności należnych kwot Zamawiający płacić będzie Wykonawcy odsetki

w wysokości ustawowej. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia następującego po terminie
płatności do dnia zapłaty włącznie.

12. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: ………………

13. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 113-20-97-244.

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (obliczonego za prace zlecone do wykonania
w danym okresie rozrachunkowym dotknięte zwłoką) za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto należnego za cały okres umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w

wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto należnego za cały okres umowy z
zastrzeżeniem § 6, pkt. 14,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (obliczonego za prace zlecone do
wykonania w danym okresie rozrachunkowym) za każdy dzień zwłoki.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 8

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego: Piotr Cuper

tel.: 0 46 855 31 11, fax 0 46 855 32 80
e-mail: wodociagi@pgk.zyrardow.pl

Anna Badyda
Tel. 0 22 209 23 11, fax 0 22 209 24 66
e-mail: abadyda@gddkia.gov.pl

2) Po stronie Wykonawcy:

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące,
w szczególności: ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz
ustawa Kodeks Cywilny.

§ 11

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony będą się starały
rozstrzygnąć polubownie a w przypadku, kiedy pomiędzy stronami nie dojdzie do porozumienia w
terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia rozmów, sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego tj. GDDKiA.

§ 12

Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy
i po 1 egz. dla każdego Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot chyba, że
Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

§ 14

1. Właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy jest Wykonawca.
2. Właściciel odpadów zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia

14.12.2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21z póz. zm.)

§ 15

Strony zobowiązują się informować o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowaną zmianą. W
razie braku poinformowania korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana za
skutecznie doręczoną w terminie 7 dni od dnia nadania.

§ 16

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy,
3. Załącznik nr 1 do OPZ.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………………..                                             ………………………………..
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TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem
sprawozdań z badań wody wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu
kontrolnego ujęcia wody "SOKULE" dla miasta Żyrardowa.

Przedmiotem zamówienia jest:
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 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.
Przed przystąpieniem do wykonywania badań Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
dokumenty, o których mowa powyżej.
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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 standartowego urządzenia przeznaczonego do tego typu
pomiarów zwanego „świstawką” z dokładnością do 1 cm. Pomiary zwierciadeł statycznych wody
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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.

Harmonogram poboru prób wody do badań laboratoryjnych oraz harmonogram pomiarów
zwierciadeł statycznych wód z piezometrów stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu
zamówienia.
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Załącznik nr 1 do OPZ

Harmonogram poboru prób wody do badań laboratoryjnych z piezometrów:

- 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 - 13 szt.

- 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 - 19 szt.

Zakres analiz i pomiarów pobranej wody z piezometrów:

Lp. Nazwa
1 Temperatura
2 Odczyn (pH)
3 Przewodność elektryczna właściwa (PEW)
4 Potencjał REDOX
5 Azotany (NO3)
6 Azotyny (NO2)
7 Amoniak (NH4)
8 Azot organiczny (Norg)
9 ChZTCr

10 Chlorki (Cl)
11 Siarczany (SO4)
12 Chrom (CrVI)
13 Cynk (Zn)
14 Fenole
15 Kadm (Cd)
16 Magnez (Mg)
17 Mangan (Mn)
18 Ołów (Pb)
19 Potas (K)
20 Sód (Na)
21 Wapń (Ca)
22 Wodorowęglany (HCO3)
23 Żelazo (Fe)
24 Suma BTEX
25 Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

(WWA)
26 Substancje ropopochodne ekstrahujące się eterem naftowym
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Harmonogram pomiarów zwierciadeł statycznych wód w piezometrach:

- 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


