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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.

2. Przedmiot, wymagania dot. realizacji zamówienia, postanowienia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Wiodącego Inspektora Nadzoru w zakresie

zarządzania i nadzorowania Budowy Stacji Uzdatniania Wody Szopy” w Karczowiskach Górnych

gmina Gronowo Elbląskie”, zwanej dalej Projektem. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę

stacji uzdatniania wody o wydajności 250/500 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami

technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i

AKPiA oraz zagospodarowanie terenu.

2. Do obowiązków Wiodącego Inspektora Nadzoru należy:

a) organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

b) pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane czynności

nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:

1) konstrukcyjno—budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

AKPiA,

3) innych, jeśli wymagać tego będzie specyfika robót budowlanych,

c) prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych Projektu oraz rozliczenie końcowe Projektu,

potwierdzone raportem końcowym,

d) doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji

Projektu.

Uwaga:

Realizacja sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nadzorowana będzie przez Zamawiającego.

3. Powyższe obowiązki dotyczyć będą zarządzania i nadzoru nad budową; montażem; rozruchem;

dostawami maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi próbami, odbiorami i innymi czynnościami, w tym

administracyjnymi, niezbędnymi dla prawidłowego, zgodnego z prawem przebiegu procesu

inwestycyjnego Projektu.

4. Zadaniem Wiodącego Inspektora Nadzoru jest zarządzanie Projektem oraz sprawowanie

efektywnego nadzoru, w tym nadzoru budowlanego i nadzoru merytorycznego, nad realizacją

Projektu, zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich robót oraz uzyskanie zaplanowanych

efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie

budowy.

5. Zakres robót dla których prowadzone będą usługi zarządzania Projektem przez Wiodącego

Inspektora Nadzoru opisano w dokumentacji projektowej „Budowa stacji uzdatniania wody SZOPY”

w miejscowości Karczowiska Górne gm. Gronowo Elbląskie” autorstwa NBM Technologie Mroczka

i Wspólnicy Spółka Jawna, data opracowania: kwiecień - maj 2017 r.
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6. Przedmiot i zakres usług świadczonych przez Wiodącego Inspektora Nadzoru stanowi załącznik nr J
do wzoru umowy w niniejszej SIWZ.

Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru określa umowa, zawarta / która zostanie zawarta
z wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa wymieniona w ppkt 5.

7. Nadzór autorski, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zapewnia autor dokumentacji
projektowej tj. NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 143/157,
42-202 Częstochowa.

8. Termin wykonania zamówienia:

1) rozpoczęcie - data zawarcia umowy,

2) zakończenie — 2 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Projektu (planowany
termin zakończenia robót budowlanych 15.12.2019 r.)

9. Warunki płatności:

1) do kwoty stanowiącej 85% wynagrodzenia, należności za usługi wypłacane będą sukcesywnie,
stosownie do postępu robót budowlanych. Wartość faktur ustalana będzie proporcjonalnie do
wartości faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych.

2) pozostała kwota wypłacona zostanie po ostatecznym rozliczeniu finansowym Projektu.

3) faktury będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.

10. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym

wzorze. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

3. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty jest kwotą ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem zamówienia.

2. Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne

do rzetelnego ustalenia ceny - Zamawiający nie przewiduje żadnych innych płatności ponad
ustaloną w ofercie cenę.

4. Warunki, które spełniać muszą Oferenci ubiegający się o zamówienie oraz sposób wykazania
spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest
złożyć Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunku zestawiono w poniższej tabeli:

.
. Wykaz dokumentów i oświadczeń

Lp. Warunek udziału w postępowaniu . .

potwierdzających_spełnianie_warunku obok

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci:

znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i .

.
. oswiadczenie (w formularzu oferty)

finansowej zapewniającej jego wykonanie

2. niezalegający z podatkami oraz ze składkami a) zaświadczenie właściwego naczelnika

na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne urzędu skarbowego potwierdzające, że

Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub

inny dokument potwierdzający, że Oferent

zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo inny dokument potwierdzający, że

Oferent nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert lub

inny dokument potwierdzający, że Oferent

zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji

________________________________________

właściwego organu

3. 1. będący osobą fizyczną, której nie skazano informacja z Krajowego Rejestru Karnego

prawomocnie za przestępstwo: wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy

a) o którym mowa wart. 165a, art. 181—1 88, przed upływem terminu składania ofert

art. 189a, art. 218—221, art. 228—230a,

art. 250a, art. 258 lub art. 270—309

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.

z2016r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym

mowawart. 115 20ustawyzdnia6

czerwca 1997 r. — Kodeks karny,

c) skarbowe,

2. których urzędującego członka organu

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo

komplementariusza w spółce komandytowej

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

nie skazano prawomocnie za przestępstwo

iw.

4. będący podmiotem zbiorowym, wobec którego informacja z Krajowego Rejestru Karnego

sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy

zamówienia finansowane ze środków przed upływem terminu składania ofert

publicznych na podstawie ustawy z dnia 28

października 2002 r. o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z

późn. zm.)
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posiadający wiedzę i doświadczenie w

realizacji usług o charakterze przedmiotu

zamówienia, poparte wykonaniem w okresie

ostatnich 7 lat przed upływem terminu

składania ofert, usługi polegającej na

zarządzaniu i nadzorowaniu (np. jako

inspektor nadzoru, zespół inspektorów

nadzoru lub inaczej nazwana funkcja) co

najmniej dwóch robót budowlanych (budowa,

rozbudowa lub przebudowa) związanych

z gospodarką wodno-ściekową o wartości

min. 15 mln zł (netto) każda, w tym co

najmniej jednej stacji uzdatniania wody lub

oczyszczalni ścieków

dysponujący osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia — Oferent zobowiązany jest

wykazać, że dysponuje lub będzie

dysponować kadrą techniczną spełniającą

następujące warunki:

Wiodący Inspektor Nadzoru - Koordynator

- uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- minimum 7 lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu lub nadzorowaniu robót

budowlanych

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub

kierownika budowy/robót na co najmniej

dwóch robotach budowlanych (budowa,

rozbudowa lub przebudowa) związanych

z gospodarką wodno-ściekową, o wartości

min. 15 mln zł (netto) każda, w tym na

co najmniej jednej stacji uzdatniania wody

a) wykaz wykonanych lub wykonywanych

usług w okresie 7 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy —

w tym okresie, wraz z podaniem ich

przedmiotu, wartości, dat wykonania

(rozpoczęcie-zakończenie) i podmiotów na

rzecz których usługi zostały wykonane lub

są wykonywane

b) dowody (poświadczenia, referencje itp.)

określające, czy usługi jw. zostały

wykonane lub są wykonywane należycie

uwaga:

• w odniesieniu do usług nadal

wykonywanych (okresowych lub ciągłych),

dowody, o których mowa pod lit. b), powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed terminem składania ofert, a wartością

usługi jest wykonana jej część

• jeżeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze Oferent nie jest

w stanie uzyskać dowodów, o których mowa

pod lit. b), Oferent składa oświadczenie

o należytym wykonaniu usług z informacją

o przyczynie zastąpienia dowodów

oświadczeniem

wykaz osób, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień i doświadczenia,

zakresu wykonywanych przez nie czynności

oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

uwaga:

w odniesieniu do uprawnień budowlanych

należy podać dokładny opis uprawnień

(specjalność, zakres, specjalizacja), datę i

numer decyzji, organ, który uprawnienia wydał

lub dołączyć do oferty decyzję o nadaniu

uprawnień

6.

5. w stosunku do których nie otwarto likwidacji i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

nie ogłoszono upadłości ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert

7.
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Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-

budowlanej

- uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- minimum 7 lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu lub nadzorowaniu robót

budowlanych

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub

kierownika budowy/robót na co najmniej

dwóch robotach budowlanych (budowa,

rozbudowa lub przebudowa) związanych

z gospodarką wodno-ściekową

Inspektor Nadzoru branży elektrycznej i

AKPiA

- uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub

- minimum 7 lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu lub nadzorowaniu robót

budowlanych

- kierownika budowy/robót na co najmniej

dwóch robotach budowlanych (budowa,

rozbudowa lub przebudowa) związanych

z gospodarką wodno-ściekową

Uwaga:

• dopuszcza się łączenie stanowiska

Wiodącego Inspektora Nadzoru z funkcją

Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-

budowlanej pod warunkiem posiadania

doświadczenia i kwalifikacji przez tę osobę

wymaganych dla obu funkcji

• uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów zostaną uznane, gdy ich zakres

odpowiadał będzie wymaganemu, dla

poszczególnych funkcji

• doświadczenie zawodowe liczy się od daty

uzyskania uprawnień budowlanych

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o zamówienie, muszą wówczas ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy

w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał. Podstawy do wykluczenia

oceniane będą na podstawie dokumentów złożonych z ofertą (wymienionych w wierszach 2÷5 tabeli)
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w odniesieniu do każdego z Wykonawców odrębnie. Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenia

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

3. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu Oferenci mogą polegać na zasobach:

wiedzy, doświadczeniu, osobach itp. innych podmiotów. W takim przypadku zobowiązani są
wykazać Zamawiającemu, iż będą dysponować tymi zasobami trakcie realizacji zamówienia.

Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych

zasobów z informacją o sposobie uczestniczenia takiego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

(zakres, rodzaj wykonywanych czynności) należy dołączyć do oferty.

4. Jeżeli Ula wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent powołuje się na zasoby

podmiotów trzecich zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wymienione w wierszach 2—5

tabeli dot. tego podmiotu.

5. Oferenci mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby mające miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa

w wierszach 2÷5 tabeli składają odpowiednie, aktualne dokumenty wydawane w kraju, w którym

mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Opis przygotowania oferty:

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

2. Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Ofertę oraz 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. W przypadku oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ofertę i załączniki

podpisują wszyscy Oferenci lub ustanowiony pełnomocnik zgodnie z pkt 4.2. SIWZ

6. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

7. Jeżeli załącznikami do oferty są kopie dokumentów, należy potwierdzić je za zgodność

z oryginałem”. Potwierdzenia dokonują osoby uprawnione lub upełnomocnione, zgodnie z ppkt 3 i 4.

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „Nadzór SUW Szopy - oferta”. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie

dokonania zalecanego oznakowania.

6. Zawartość oferty (dokumenty wymagane):

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwa/umowa s.c. (stosownie do treści w pkt 5.3 i 5.4 oraz 4.2 SIWZ),

3. dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione

w tabeli w pkt 4 SIWZ

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie

(np. niepodpisanego lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby

upoważnione) spowoduje odrzucenie oferty.
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed zawarciem

umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu ewentualnych

roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez

Wykonawcę.

2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 10 % ceny (brutto) oferty, zaokrąglonej w dół do pełnych

setek złotych.

3. Zabezpieczenie wniesione może być w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych z tym, że treść poręczeń i gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego.

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. 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. Oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 11.12.2017 r. w Dziale Obsługi Klienta

Zamawiającego. Otwarcie nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17. Oferty złożone po terminie zostaną

zwrócone bez otwierania.

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy formalne - Beata

Adamkiewicz (tel. 552307432), sprawy merytoryczne — Dariusz Urbankiewicz (tel. 552307216).

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

i spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu a także do uzupełnienia oferty lub

dokumentów.

5. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

6. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Oferentowi wyznaczony zostanie o termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Jeżeli wybrana oferta będzie ofertą wspólną, Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej

współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

9. Oferent może złożyć w tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

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

11. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

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

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

Załączniki:

1. Wzór umowy + Przedmiot i zakres usług świadczonych przez Wiodącego Inspektora Nadzoru

2. Wielobranżowy projekt budowlany wykonawczy Budowa stacji uzdatniania wody SZOPY”

w miejscowości Karczowiska Górne gm. Gronowo Elbląskie”

3. Formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY:

Z-CA DY7ĘTORA
ds. 1e,fcnyc
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