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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiaipcy:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty w przetargu.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie i złożenie

wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren

ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych:

(1) Ujęcia wody wyżynne:

a) Krasny Las (7 studni głębinowych nr Ja, hA, 18, 1, 14A, IV, lii),

b) Jagodowo-Dębowe Pole (11 studni głębinowych nr 1, 40, 50, li, 38c, 46A, 6, 47c, 45B, 49A,

48A),

c) Małe Bielany (13 studni głębinowych nr4d, JOA, 1, Ib, 3a, 2b, 5, yb, Via, 27A, li, lii, 3),

d) Dąbrowa (5 studni głębinowych nr 1, II, III, IV, V).

(2) Ujęcie wody Malborska (9 studni głębinowych nr Ja, 2a, 3b, 4b, 5a, 6, 7, 7a, 8a) w Elblągu i

gm. Elbląg.

(3) Ujęcie wody Rubno” (2 studnie głębinowe nr 1, 2) w Elblągu.

(4) Ujęcie wody „Szopy” (5 studni głębinowych nr Ja, 2a, 3a, 4a, 5a oraz 5 studni awaryjnych nr 2,

3, 4, 5, 6) w miejscowości Karczowiska Górne, gm. Gronowo Elbląskie.

(5) Ujęcie wody Pagórki” (5 studni głębinowych nr 1, 2, 3, 4, 5) w miejscowości Pagórki

gm. Tolkmicko.

(6) Ujęcie wody Zalesie” (2 studnie głębinowe nr 2, 3 ) w miejscowości Zalesie, gm. Milejewo.

Przeprowadzona anaiiza ryzyka oraz przygotowanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych

musi odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.

2268).

2. Opis stanu aktualnego zawarto w załączniku nr J do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

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

opracowania,

b) przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem

czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o

analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub

hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu

zagospodarowania terenu, a także o wyniki jakości ujmowanej wody,

c) opracowanie i złożenie właściwemu organowi wniosków o ustanowienie stref ochronnych

obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych

Malborska”, „Rubno”, Szopy”, Pagórki”, Zalesie” oraz wyżynnych (Krasny Las, Jagodowo-

Dębowe Pole, Małe Bielany, Dąbrowa) eksploatowanych przez Zamawiającego, zgodnie z

art. 138 ustawy Prawo Wodne.

d) inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
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4. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania czynności

związanych z realizacją zamówienia oraz udostępni posiadaną dokumentację (decyzje,

dokumentacje hydrologiczne).

5. Kopię złożonego wniosku o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i

teren ochrony pośredniej oraz potwierdzenie złożenia tego wniosku Wykonawca przekaże

Zamawiającemu (kompletny wniosek z załącznikami zależy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej

oraz na nośniku CD/DyD).

6. Termin wykonania zamówienia:

przeprowadzenie analizy ryzyka, opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej —

do dnia 30.09.2019 r.

7. Zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia, tj. po okazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym

mowa w pkt 5 (dopuszcza się płatności częściowe za każde ujęcie odrębnie).

8. Termin zapłaty — 30 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. Oferta musi obejmować całość zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

częściowych.

3. Sposób obliczenia ceny oferty:

a) Cena oferty jest sumą prac wykonanych na potrzeby poszczególnych ujęć wody, powiększoną

o należny podatek VAT - winna wynikać z kalkulacji ceny sporządzonej w formularzu oferty.

b) Cena oferty jest kwotą ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawcę związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym również koszty opłat

administracyjnych.

c) Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje

konieczne do rzetelnego ustalenia ceny. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych

innych dodatkowych płatności ponad ustalone w ofercie kwoty.

4. 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.

5. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 4 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).

6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej

zadrukowanej stronie dokumentu. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 4.

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

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

Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „strefy - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności

za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku niedokonania oznakowania.

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
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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, przygotowali co najmniej 3 zatwierdzone

dokumentacje o charakterze przedmiotu zamówienia (np. wnioski o ustanowienie stref ochronnych

ujęć wody, operaty wodnoprawne na pobór wód lub odprowadzenie wód, dokumentacje robót

geologicznych na wykonanie/likwidację studni, dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód

podziemnych itp.), w tym co najmniej jedna dokumentacja dotyczyła ustanowienia strefy ochronnej

ujęcia wody,

5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

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

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

należycie.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

7. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty (stosownie do treści w pkt 11.4. i 11.5. 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 22.01.2019 r.

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 1 0:05 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 ofertę

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 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 7986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

Załączniki:

1. Opis ujęć wody + mapy

2. Wzór umowy flYREKT( RZĄDU

3. Formularz oferty
mgr iu. drze iewicz


