
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ISO_9001
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
telefon +48 55 23 07 105

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie faks +48 55 23 07 103
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail e wik@e wlk com I

Wysokość kapitału zakładowego: 108 794 000 PLN www htp://www,epwik.m.pI

Elbląg, dnia ...Q... 03.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiajpcy:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza

zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego (decyzji) na pobór wód podziemnych z ujęcia wody Rubno Wielkie oraz

odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Rubno Wielkie” w Elblągu.

2. Opis stanu aktualnego:

Ujęcie wody Rubno Wielkie położone jest w północno-wschodniej części miasta Elbląg, w odległości

5 krn od centrum miasta, przy ul. Rzepakowej. Ujęcie to istnieje od 1977 r. Początkowo służyło do

zaopatrzenia w wodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz wsi Rubno Wielkie. Po zmianie granic

administracyjnych m. Elbląga, Rubno znalazło się w obrębie miasta Elbląg i od 1997 r. eksploatowane

jest przez EPWiK Sp. z o.o. jako ujęcie lokalne.

Jego zasoby eksploatacyjne zostały zatwierdzone w kat. „B” w wysokości Qe =33 m3/h przy depresji

s = 6 m — decyzja nr GT-G1853012448/77 z dnia 29.08.1977 r. wydana przez Urząd Wojewódzki

w Elblągu Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodno-prawnego - decyzja Urzędu Miejskiego

w Elblągu nr GKiOŚ.OŚ.III.6210-21/2007 z dnia 10.70.2007 r. Pozwolenie to udzielone zostało na

pobór wody w ilości: Qh max = 25 m3/h, Qu = 400 m3/d na okres do dnia 37.10.2017 r.

Ujęcie wody stanowią dwie studnie o głębokości 45 m i 50 rn eksploatowane przemiennie.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków amonowych, żelaza i manganu.

Wydobyta woda poddawana jest procesowi uzdatniania w SUW „Rubno Wielkie”. Technologia

uzdatniania wody oparta jest na procesach:

- napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym zamkniętym,

- dwustopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych zamkniętych.

- wody popłuczne kierowane są przez separatory do kanalizacji deszczowej

Obszar zasilania z SUW w Rubnie Wielkim obejmuje dzielnicę Rubno Wielkie i część miejscowości

Nowakowo na terenie gm. Elbląg.

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy posiadany operat wodnoprawny i dokumentację

hydrogeologiczną.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) pozyskanie map, wypisów z ewidencji gruntów i innych materiałów niezbędnych do wykonania

opracowania,

b) wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie określonym ustawą z dnia 78 lipca 2001 r. Prawo

Wodne (Dz. U z 2015 r., poz. 469 ze zm.),

REGON : 170172210 KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157

L.dz. 360/ „14”L6 /2017



4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed

upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty

wodnoprawne na podstawie których uzyskano prawomocne decyzje pozwoleń wodnoprawnych.

Minimum jeden w tych operatów dotyczyć musi poboru wód podziemnych.

5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i wykaz wykonanych usług

(w formularzu oferty), oraz dowody: poświadczenia, referencje, że usługi te zostały wykonane należycie.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwo (opisane w pkt 11.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG)

3. dowody (poświadczenia, referencje) potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt 111.4 wykonane

zostały należycie.

V. INNE POSTANOWIENIA:

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Uprawnieni do kontaktu z Oferentami: sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (tel. 552307432),

merytoryczne — Ireneusz Leszczyński, tel. 552307250.

3. Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 14.04.2017 r.

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 70:05 w pok. 17. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną

Oferentom bez otwierania.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści

oferty, spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez

Oferenta warunków udziału w postępowaniu a także do uzupełnienia oferty i dokumentów.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - spośród ofert ważnych Zamawiający wybierze oferty

najtańszą.

6. O wyniku postępowania zostaną powiadomienie wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

9. Zgodnie z art. 133 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 200 4r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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Na podstawie art. 37 pkt 1, art122 usil pkt 1, art.]23 ust.2, art.127 ust.] i 2, arLl28,art.]40 ust.] ustawy z dnia 8 lipca 2001r. Prawo wodne 1j. Dz. U. z 2005r. Nr 239. poz.2019 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku ElbląskiegoPrzcdswhorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w” Elh]ągu w sprawie udzieleniapz/\yolcliia wodnoprawneo na pobór wód z ujęcia „.Rubno \\ icikic” w Elblągu

orzeka się:

Udziela się lEibląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Elblągupozwolenie wodnoprawne na pobór wód podzienuwch z ujęcia wody „Ruhno Wieikic”zlokalizowanego na działce ewid. grunt. nr 59 przy ul. Rzepakowej 17 w Elblągu, ilości:

= 25 m3Ih
400 m3/d

2. Zobowiązuje się Stronę do:
- systetnatycznego pomiaru ilości pobieranej wody i poziomu zwierciadła wody wstudniach z częstotliwością t raz na kwartał, oraz odnotowywania wyników polnJaró\%w książkach eksploatacyjnych studni
- pra\Ldłowej eksploatacji urządzeń wodnych słuzących do poboru wód i utrzymywaniaich w dobrym stanic technicznym i należytym stanic sanitarnym
- prowadzenia monitoringu kontrolnego jakości ujmowanej wody zuodnie zobowiązującymi przepisami prawa
- pra\\idło\yego uzdatniania ujmowanej wody w taki sposób aby woda po uzdatnieniuspełniała wymagania określone przepisami prawa
- informowania organu wydającego pozwolenie wodnoprawrne o wszelkich zmianachw sposobie i ilości pobieranej wody.

3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawie zostaje udzielone na czas od dnia 01.] L2007r. do31.]0.20ł7r.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnychkoniecznych do jego realizacji oraz nic narusza praw własności i uprawnień osóbtrzecich przysiugujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Elbląskie Przedsiębiorstwo \\odociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. ul. Rawska 2-4. %2-30()Elbląg wystąpiło w dniu 30.0X.2007r. z wnioskiem o udzielenie poz\yolenia wodnoprawnegona pobór wód z. ujęcia „Ruhno Wielkie” w Elblągu.
Di) wniosku zalączeno:
- operat wodnoprawny opracowany w sierpniu 2007r. przez (iłównego Specjalistę ds.eotogii Eihtąskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Liblągumgr inż. Lidię Blajszczak



- dokumentację hydrogeologiczną:
W ujęcia wody podzicmnej z utworów czwartorzędowych w Rubnic Wielkim z 1 977r.
W aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w kat. t,R”

z utworów czwartorzędowych na terenie RSP w Rubnie Wielkim z 1979r.
W nparciuo przedłożoną dokumentację ustalono co następuje:
- Ujęcie wody skiada się z dwóch czynnych studni głębinowych nr i i nr 2 (cksploalowanych
przemiennie) oraz stacji uzdatniania wody.
- Obszary zasilania w wodę z przedmiotowego ujęcia to: dzicinica Rubno Wielkie i
częściowo Nowakowo w pt. Elbląg.
- Dla pokrycia zaopatrzenia w wodę wlw rejonu, pobór z ujęcia winien wynosić 25 m%
i 400 m3Id.
- Pobierana z ujęcia woda jest uzdatniania Technologia uzdatniania oparta jest na procesach
napowietrzania, dwustopniol4ej flltracji na fUtrach ciśnieniowych zamkniętych odzela,iaczc
i odmanganiacze) oraz dezynfekcji za pomocą związków chloru.
- Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone w kat. „B” w wysokości 33 m31”h przy
depresji 6 m (decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu nr GT-G/8530/2448m z dnia
29.08.1 977r.).
- Obecnie ujęcie cksploatowanc jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego - decyzji
Wojewody Elblą$dcgo nr OS-yl-6210-0175197 z dnia 22.10. 1997r. zezwalającej na pobór w
ilości 17 m3/h i 120 m3/d do dnia 31.1 0.2007r.
- Pomiar wydajności studni odbywa się przy pomocy wodomierzy studziennych
zamontowanych na poszczególnych studniach Ilość uzdatnionej wody określana jcst z
odczytu wodomierza na SUW. Pomiar położenia lustra wody w studniach bada się przy
użyciu świstawki hydrogeologicznej.
- Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej dec. nr OŚ-y1-6226fl5197 z dnia
26.l0.1997r. —

-
.-———

- Studnie do ujmowania wody znajdują się na działce ewid. grunt. nr 59 przy ul.
Rzepakowej, sś stacja uzdatniania na działce ewid. grunt. nr 73/l przy ul. Słonecznikowej.
Działki te stanowią własność Gminy Miasto Elbląg, na które EPWiK sp z o.o. nabyło prat
%ieczystego użytkowania

Pismem z dnia 05.09.2007r. strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania
C administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag i

zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.
W wyznaczonym 14 dniowym terminie nic wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia.
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została takzc
podana w dniu 05.09.2007r. do publicznej wiadomości.

Zgodnie z an.37 pkt.l i an.122 usti pkt 1 ustawy prawo wodne pobór wód jest szczególnym
korzystaniem z wód, na które wymagane jest uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, przychylając się do wnioski strony, postanowiono orzec jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom wniesienie odwołania do Wojewody Wannińsko
Mazurskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga. w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
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Urżytrują:
llbląskie Przedsiębiorstwo \Vodocągów i Kana1izaci sp. z o.o. Elbląg uL Rawska 2-4Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnc uL Ks. Rogaezewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk3, Gmina Miasto Elbląg (Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych w/in”4, a1a UM w/m (44 83)

do WU1dOflOSCi

1. Wojewódzki nspcktorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Delegatura w Elhląu.ul. Powst. Warszawskich 10
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarne dla Miasta i Powiatu E1hlcii. Królewiecka I 95, 82-300 Elbląg
3. Urząd Marszalkowski Województwa Warmińsko - MazurskiegoDepartament Ochrony Srodowiska nI. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Ya wydanie dccy7ji pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 7 późn. zm.) w \yysokoci 217 71.


