
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

„Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w
zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego

na terenie Gminy Piekoszów"

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260241972

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Czarnowska, 54 a

1.4.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zukpiekoszow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukpiekoszow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodna i ściekowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227593/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 12:06

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w
zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego
na terenie Gminy Piekoszów"

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej
części Gminy Piekoszów” w ramach operacji: „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy
Piekoszów".
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2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na opracowaniu dokumentacji
hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne i zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
oraz opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zamierzonego zadania pn. „Nowe
ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Rozbudowa
systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
następujących etapach:
a) Etap I - Opracowanie projektu robót geologicznych;
b) Etap II - Uzyskanie od stosownych organów państwowych pozwolenia na wykonanie odwiertów;
c) Etap III - Wykonanie odwiertów;
d) Etap IV - Badania wody ustalające zakres projektu technologicznego (w zależności od wyników
analizy):
wariant 1: konieczność zaprojektowania stacji uzdatniania wody;
wariant 2: brak konieczności zaprojektowania stacji uzdatniania wody;
e) Etap V - Wykonanie projektu nowego ujęcia wraz z obiektami budowlanymi i technologicznymi oraz
projektu nowej sieci wodociągowej;
f) Etap VI - Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i
pozwoleń.

UWAGA: W przypadku Etapu IV, wyniki badań wody będą determinować zakres przedmiotu
zamówienia we wskazanych wariantach. W ofercie należy wskazać cenę za wykonanie całego
zamówienia, przy założeniu wariantu 1 wskazanego w Etapie IV (konieczność zaprojektowania stacji
uzdatniania wody) oraz przy jednoczesnym wyodrębnieniu części wynagrodzenia za usługi i prace
związane z zaprojektowaniem stacji uzdatniania wody. Jeśli jednak z przeprowadzonych badań wody
będzie wynikało, że brak jest konieczności budowy stacji uzdatniania wody, wówczas Zamawiający jest
uprawniony do rezygnacji z przedmiotu zamówienia w zakresie usług i prac związanych z
zaprojektowaniem stacji uzdatniania wody, zaś wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie
pomniejszone o wartość tych usługi i prac.

3) Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem w szczególności:
a) wykonanie prac badawczych i poszukiwawczych, w celu ustalenia najkorzystniejszej lokalizacji na
nowy odwiert studni głębinowej, wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji hydrologicznej (w tym w
szczególności opracowanie projektu robót geologicznych z wierceniem studni głębinowej, analiza
warunków hydro-geologicznych, badania hydrologiczne, opracowanie projektu hydrogeologicznego
studni, głębokości studni, konstrukcji otworu hydrogeologiczno-badawczego, próbne pompowanie,
opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia,
analiza ryzyka, opracowanie projektu strefy ochronnej);
b) wykonanie 2 sztuk odwiertów, na przewidywaną głębokość odwiertów do 85 m, przy czym
ostateczna liczba i głębokość odwiertów może ulec zmianie poprzez zlecenie prac dodatkowych
(odpłatnych) i będzie ustalona po weryfikacji hydrogeologicznej; 
c) wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód wraz z operatem na
wykonanie urządzenia wodnego i uzyskania, w imieniu Zamawiającego, niezbędnych prawomocnych i
ostatecznych pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego;
d) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
e) wykonanie, spełniającej wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
dokumentacji projektowej ze szczegółowością projektu wykonawczego (w tym m. in. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego) nowego ujęcia wody
wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, potrzebnych
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi
opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej
dokumentacji;
f) wykonanie, spełniającej wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
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dokumentacji projektowej ze szczegółowością projektu wykonawczego (w tym m. in. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego) nowej sieci
wodociągowej łączącej nowe ujęcia wody z istniejącymi wodociągami wraz z niezbędnymi obiektami
budowlanymi oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, potrzebnych ostatecznych i prawomocnych
decyzji administracyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami,
uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-10-18 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI pkt 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony
poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ. 

b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty i
prawidłowo ukończone:
- co najmniej jedne (1) usługi w zakresie badań i analiz hydrogeologiczno-rozpoznawczych dla
ujęcia wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h;
oraz
- co najmniej jedne (1) usługi projektowania w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy
sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi obiektami technologicznymi, o wartości wykonanej
usługi nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony
poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ. 

Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej:
 jedną (1) osobą posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii;
 jedną (1) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji i uzyskania uprawnień do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii IV;
 jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia – w specjalności konstrukcyjnej.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony
poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ. 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy-PZP.

3) Ponadto, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - PZP, Zamawiający wykluczy z
postępowania także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość,
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 a contrario ustawy – PZP do przedmiotowego zamówienia, jako
zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów art. 7 pkt 35 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. c
ustawy-PZP, z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie jest równia ani nie przekracza
progów unijnych, nie stosuje się przepisów ustawy - PZP. Przepisy ustawy - PZP mają
odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach wymienionych w SIWZ i Regulaminie
udzielania zamówień publicznych sektorowych przez „Zakład Usług Komunalnych” w
Piekoszowie Sp. z o.o. do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
sektorowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych sektorowych przez
„Zakład Usług Komunalnych” w Piekoszowie Sp. z o.o. do których nie stosuje się ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

3) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w
dniu 18 października 2021 r. o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług
Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. adres: ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów.

4) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości 2 000,00 zł.
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