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sPEcYF|KAcJA IsToTNYcH wnRuuxÓw złuÓwleHln 1slwz;
w przetargu nieograniczonym

1. zamawiający:
EIbląskje Przedsiębiorstwo WodociągÓW i Kanalizacji SpÓłka z ograniczoną odpowiedziaInoŚcią

zaprasza zainteresowanych do złoŻenia ofeńy na Wykonanie operatÓw Wodnoprawnych wraz
z uzyskaniem pozwo|eń Wodnoprawnych na odprowadzenie WÓd opadowych lub roztopowych'

2. Przedmiot zamówienia:
1' Przedmiotem zamóWienia jest Wykonanie 3 kp|' operatóW wodnoprawnych wraz z uzyskaniem

pozwoIeń Wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych IUb roztopowych z terenów:

- Z|ewni położone.J przy u|' Zakqtek W E|b|ągu o powierzchni 19,50 ha'
- Z|ewni połoŹonej przy u|. chrobrego - sybirakÓW w Elb|ągu (4 wy|oty) . o łqcznej powierzchni

ca. 1.13 ha.
. Z|ewni położonej przy u|' Płk' Dąbka - ogó|nej W E|b|ągu o powierzchni 4.l,68 ha.

W chwjlj obecnej d|a powyższych terenóW obowiqzujq pozwolenia Wodnoprawne na odprowadzenie
oczyszczonych WÓd opadowych, Ważne do dnia:

- 18.02,2019 r. - d|a z|ewni pzy u|. Zakątek'
- 22'04.2019 r' - d|a z|ewni u|. Chrobrego - Sybiraków'
- 05.06.2019 r. - d|a z|ewni przy u|' Płk. Dąbka - ogó|nej.
ZamawiĄący posiada operat Wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych ze zlewni terenu
połoŹonego przy u|' Zakatek W E|b|ągu (wrzesień 2008) oraz operat Wodnoprawny na odprowadzenie
wÓd opadowych ze z|ewni terenu położonego przy u|' Płk' St. Dąbka i u|. ogó|nej W E|b|ągu
(marzec 2009) _ do Wg|ądu w Dziale Technicznym W siedzibie Zamawiającego.

2' Rea|izacja zamówienia obejmuje:

a) pozyskanie map syt. - Wys., wypisów z ewidencji gruntóW i innych materiałóW niezbędnych do

opracoWania operatÓW,

b) wykonanie operatóW wodnoprawnych w zakresie okreŚ|onym ustawa z dnia 18 |ipca 2001 r.

Prawo Wodne (Dz. U z 2017 (., poz. 1566 ze zm.), niezbędnym do uzyskania pozwo|enia

woonoprawnego,

c) uzyskanie wsze|kich koniecznych uzgodnień, opinii,

d) przygotowanie i złożenie WnloskÓW oraz uzyskanie ostatecznych decyzjj pozwo|eń Wodno
prawnych na maksymalny okres ustalony Prawem wodnym,

e) inne czynnoŚci Wykonawcy konieczne do komp|eksowego wykonania przedmiotu zamówienia'
3' operaty wodno prawne wykonaÓ na|eŻy w Wersji papierowej (po 3 egz. d|a kazdego terenu) oraz na

nośniku CD/DVD (po 2 egz. dla każdego terenu). Z dokumentacjq Wykonawca przekaie
Zamawiającemu oryginały decyzji, uzgodnień, opinii itp. zebrane W toku rea|izacji zamóWienia.
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4. Termin Wykonania zamÓWienia (data doręczenia Zamawiającemu ostatecznych decyzji pozwo|enia

woonoprawnego):
. 20j2'2018 r' _ d|a z|ewni przy ul. Zakqtek'
- 20.02.2019 r' _ d|a z|ewni u|. Chrobrego - Sybiraków'
- 10.04.2019 r. _ d|a z|ewni przy u|' Płk. Dqbka i ul' ogÓlnej'

5. Z Wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na Warunkach okreŚ|onych w załączonym wzorze
stanowiącym integralną częśÓ S|WZ. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom - złożenie ofeńy
W przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanoWień umowy przez oferenta'

3. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
o zamÓWienie mogą ubiegaĆ się oferenci' którzy:

1' zna.jdujq się W sytuac.ji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej ]ego rea|izację'

2' W stosunku do których nie otwańo |ikwidacji |ub ktÓrych upadłości nie ogłoszono'
3. nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne oraz z podatkami'

4. posiadają niezbędnq wiedzę oraz doŚWiadczenie, W szczegÓ|noŚci w okresie ostatnich 3 |at' przed

upływem terminu składania ofert W niniejszym przetargu, Wykona|i co najmniej 3 operaty

Wodnoprawne na podstawie których Wydano ostateczne decyzje pozwo|eń wodnoprawnych,

5. dysponują potencjałem technicznym iosobami zdo|nymi do wykonania zamóWienia'

W celu potwierdzenia spełnienia Warunków jW' oferent składa W formu|arzu ofeńy ośWiadczenie i
uzupełnia tabe|ę z wykazem wykonanych usług.

4' opis przygotowania ofeńy
1 . ofeńę na|eŻy złoŻyć na formu|aŻ u ofeńy' ktÓrego wzÓr stanowi załącznik do S|WZ.

2. Sposób ob|iczenia ceny oferty:

a) Cena ofeńy jest kwotq ryczałtową i musi zawierać Wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawcę związane z na|eŻylym wykonaniem zamÓWienia' W tym rÓWnież koszty opłat

adm inistracyjnych.

b) oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania ofeńy zebraÓ Wsze|kie informacje

konieczne do rzete|nego usta|enia ceny' Zamawiajqcy nie przewiduje ponoszenia Źadnych

innych dodatkowych płatnoŚci ponad usta|Ónq w ofercie kwotę.

c) cena oferty musi obejmowaÓ całoŚÓ zamÓWienia, zamaw|ąący nie dopuszcza składania ofeń
częŚciowych.

3' ofertę podpisujq osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z Wypisem z Właściwego

rejestru' centraInej ewidencji i informacji o działaInoŚci gospodarczej) |ub inne' działajqce na
podstawie stosownego pełnomocnjctwa podpisanego przez takie osoby'
W przypadku spółki cywiInej ofertę podpisują wszyscy WspÓInicy Iub osoby upoważnione na podst.

pełnomocnictwa Iub umowy spółki'

złoŻone na dokumentach parafy na|eŻy dodatkowo opatrzyĆ pieczatką identyfiku.iqcą osobę |ub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

4. Pełnomocnictwa, o których mowa W ppkt 3, na|eŻy z|ofyć z oferta w oryginale |ub kopii

poŚWiadczonej przez notariusza (W przypadku pełnomocnictwa ogóInego dopuszcza się
pośWiadczenie zgodności kopii przez osobę u pełnomocnioną),

JeŻe|i umocowanie Wynika z umowy spółki cywilnej' to kopię tej umowy na|eży dołączyć do ofeńy
(potwierdzoną ,,za zgodnośĆ z oryginałem,, przez osoby upoważnione).

5. ofertę na|eŻy złoŻyć W nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiajqcego z dopiskiem Dział obsługi K|ienta' opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
oferenta i dodatkowo oznakowanym: ,'operaty wodnoprawne . ofeńa''. zamawiąący nie bieŹe
odpowiedzia|ności za złe skierowanie przesyłki i jej pŻedterminowe otwarcie W przypadku

niedokonania zalecanego oznakowania.



7.

Dokumenty wymagane (zawartość ofeńy):
1 ' Wypełniony i podpisany formu|af oferty,

2. ewentua|ne pełnomocnictwo do złożenia oferty /umowa s.c' (stosownie do treŚci w pkt 4.3 i4.4.
srwz).

Termin i miejsce składania ofeń, otwarcie ofeń:
.l. oferty na|eży składaĆ do dnia 5.07.2018 r. do godz' 1000 w Dzia|e obsługi K|ienta Zamawiającego-
2. ofefty złoŻone po terminie będq zwrÓcone oferentom bez otwierania'
3. otwarcie ofeń nastqpi w dniu 5.07'2018 r. o godz. 1005 w pokoju nr 17.

Inne postanowienia:
1. W toku postępowania strony porozumiewają Się pisemnie, faksem Iub pocztą etektroniczną

z zastrzeŻeniem, Że d|a ofeńy i składanych z nią dokumentóW Wymagana jest forma pisemna.

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami sq: sprawy forma|ne Beata
Adamkiewicz, te|.552307432, sprawy merytoryczne Jarosław Świdnicki, te|' 5523072'|0 '

3. W toku badania ofert Zamawiajqcy może WezwaÓ oferentóW do złoŻenia WyjaŚnień dot. treści ofeńy'
spełnienia przez przedmiot zamÓWienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez oferenta
WarunkÓw udziału W postępowaniu a także do uzupełnienia oferty, oŚWiadczeń' pe,łnomocnictw i

innych dokumentóW.

4' ZamÓWienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoŻy ofeńę Ważnq z na.iniższq cenq brutto.
5' o Wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci ubiegający się o udzie|enie

zamÓWienia. Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy' Jeże|i
Wykonawca, ktÓrego oferta zostanie Wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy Zamawiajqcy może
wybraĆ ofertę najkorzystniejszq spoŚród pozostałych'

6. ,oferenci 
pozostają zwiqzani ofeftą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. oferent może złożyÓ tylko jedną ofertę i ponosl wszelkie koszty zwiazane z jej przygotowaniem.
8' Zgodnie z arI. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień pub|icznych

(Dz' U, z2017 r' poz. 1579 ze zm.) do zamÓwienia nie stosuje sję przepisóW ustawy.
9' Zamawiąący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

załącznjki''

'1. mapy zlewni
2' wzór umowy

3. formu|arz ofeńy
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