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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA fSIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza

zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody Zalesie”

gm. Milejewo oraz uzyskanie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód

podziemnych (studni głębinowych Nr 2 i Nr 3) w miejscowości Zalesie, gm. Milejewo.

2. Opis stanu aktualnego:
Ujęcie wody Zalesie” i SUW Zalesie” położone są w województwie warmińsko — mazurskim,

w powiecie elbląskim, w gminie Milejewo na Wysoczyźnie Elbląskiej, w południowej części wsi Zalesie
poza obszarem zabudowań (działki nr7l/4 i 79/3). Stacja Uzdatniania Wody Zalesie” jest małą stacją,
która zaopatruje w wodę tylko mieszkańców wsi Zalesie. Średnie zapotrzebowanie dobowe wody
wynosi około 12-16 m3/d.
Ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe, eksploatowane przemiennie o zatwierdzonych
zasobach w kat. ‚„B”:
- Studnia Nr 2 — w ilości Q= 9 m3/h przy depresji s = 9,7 m — decyzja nr GT-yl/8530/2773/80 z dnia

07.06.1980 r. wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony

Środowiska,
- studnia Nr 3 - w ilości Q= 9 m3/h przy depresji s = 17,4 m — decyzja nr OŚ-VI/8530/3552/87 z dnia

24.04.1987 r. wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki

Wodnej i Geologii.
Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego - decyzja nr OŚROL-ll-6223/3 wody

podz/2008 z dnia 17.03.2008 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Pozwolenie udzielone

zostało na:
- pobór wody w ilości Q max = 30 m3/d na okres do dnia 31.01.2028 r.,

- wprowadzanie ścieków pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, sklarowanych w 2-komorowym

odstojniku wód popłucznych, poprzez 4 przelotowe studzienki do zbiornika otwartego gminnego,

pełniącego rolę zbiornika przeciwpożarowego, w ilości Q max = 1,5 m3/tydzień na okres do dnia

31 .03.2018 r.

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

Wydobyta woda poddawana jest procesowi uzdatniania w SUW Zalesie”. 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 2-komorowy odstojnik wód popłucznych do zbiornika

otwartego gminnego spełniającego rolę zbiornika przeciwpożarowego wsi Zalesie.

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy posiadany operat wodnoprawny i dokumentację

hydrogeologiczną.
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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 18 lipca 2001 r. Prawo

Wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),

c) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności zgody właściciela

odbiornika wód popłucznych,
d) złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie

wód popłucznych w ilości 6 m3/ tydzień, na okres 10 lat,

e) złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej na

ujęciu Zalesie,
f) inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania czynności

związanych z realizacją zamówienia.

5. Dokumentację wykonać należy w wersji papierowej (4 egz.) oraz na nośniku CD/DyD.

Z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały decyzji, uzgodnień, opinii itp.

zebrane w toku realizacji zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia:

a) opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania

Wody Zalesie” oraz o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (studni

głębinowych Nr 2 i Nr 3) w miejscowości Zalesie — do dnia 18.01.2018 r.,

b) doręczenie Zamawiającemu ostatecznych decyzji — do dnia 27.03.2018 r.

7. Płatności:
a) 50% wartości — po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dokumentacji i okazaniu

Zamawiającemu wniosków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz o ustanowienie strefy

ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej,

b) pozostałe 50% po dniu, w którym decyzje wymienione pod lit. a) stały się ostateczne.

8. Termin zapłaty — 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

9. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych we wzorze. Wzór

umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem

postanowień umowy przez Oferenta.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2. Sposób obliczenia ceny oferty:
a) Cena oferty jest kwotą ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym również koszty opłat administracyjnych.

b) Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne

do rzetelnego ustalenia ceny oferty. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych

dodatkowych płatności ponad ustaloną w ofercie kwotę.

3. Ofertę i wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

(zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby.
W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podst.

pełnomocnictwa lub umowy spółki.

4. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 3 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej

przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności

kopii przez osobę upełnomocnioną).

Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej umowy należy dołączyć do oferty

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione).

5. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej
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zadrukowanej stronie dokumentu. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione W ppkt 3.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo

oznakowanym: „operat wodnoprawny - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe

skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego

oznakowania.

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJACYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

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 z tych operatów dotyczyć musi wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

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. ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty (stosownie do treści w pkt 11.3. i 11.4. SIWZ),

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 27.11.2017 r.

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:05 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, oświadczeń,

pełnomocnictw i innych 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. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

Załączniki:

1. Decyzje wymienione w pkt .2. SIWZ

2. Wzór umowy Z-CA DYV”TOPA
ds. tonnyc1i

3 Formlarz oferty P R N T

Ii.. mgr it Aliej Jetińska


