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SPECYFIKACJA  WARUNKOW  ZAMOWIENIA  (SWZ)

w  przetargu  nieograniczonym

1.  Zamawiający:

Elbląskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i

zaprasza  zainteresowanych  do  złożenia

zuzyskaniem  pozwoleń  wodnoprawnych

opadowych  lub roztopowych.

Kanalizacji  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością

oferty  na  wykonanie  operatów  wodnoprawnych  wraz

na  usługę  wodną  polegającą  na  odprowadzeniu  wód

2.  Przedmiot  zamówienia:

1)  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  trzech  operatów  wodnoprawnych  wraz  z uzyskaniem

pozwoleń  wodnoprawnych  na usługę  wodną  polegającą  na odprowadzeniu  wód opadowych  lub

roztopowych:

a)  istniejącym  wylotem  kolektora  deszczowego  e600 mm do rzeki  Kumieli  zlokalizowanym  przy

al. Grunwaldzkiej  (po  stronie  południowej  ulicy)  w rejonie  ul. Związku  Jaszczurczego  w Elblągu

ze zlewni  ograniczonej:

ul. Lotnicza  (od al. Grunwaldzkiej  do torów  PKP)  - al. Grunwaldzka  (od rz. Kumieli  do

ul. Żeromskiego)  -  tory  PKP,  -  zgodnie  z załącznikiem  nr 1.1 ;

b)  istniejącym  wylotem  kolektora  deszczowego,,A"  (J1000  mm do rzeki  Kumieli  zlokalizowanym

przy  al. Grunwaldzkiej  (po  stronie  północnej  ulicy)  w  rejonie  ul.  Związku  Jaszczurczego

w Elblągu  ze zlewni  ograniczonej:

rz. Kumiela  -  al. Grunwaldzka  (od rz. Kumieli  do ul. Sadowej)  -  rejon  ulicy  Sadowej  -  Prusa

- Żeromskiego  - Asnyka  -  Mickiewicza  -  Ogrodowa  -  Polna  - Widok  - zgodnie

z załącznikiem  nr 1.2;

c)  istniejącym  wylotem  kolektora  deszczowego  OIOOO mm do rzeki  Kumieli  przy  ul. Kościuszki

w rejonie  ul. Gabriela  Narutowicza  w Elblągu  ze zlewni  ograniczonej:

ul. Kościuszki  (od rz. Kumiela  do ul. Królewieckiej)  -  rejon  ul. Narutowicza  -  Marymoncka  -

Waryńskiego  - Smolna  - Fromborska  (od ul. Królewieckiej  do ul. Ogólnej)  - Bartnicza  -

Częstochowska  - rejon  ul. Legionów  (od al. Niepodległości  do ul. Ogólnej)  - zgodnie

z załącznikiem  nr 1.3.

2)  Zamówienie  obejmuje:

a)  pozyskanie  map  syt.  - wys.,  wypisów  z ewidencji  gruntów  i innych  materiałów  niezbędnych  do

opracowania  operatów  wodnoprawnych,

b)  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  istniejących  wylotów  kolektorów  deszczowych  do

odbiorników  wód  opadowych  lub roztopowych,

c)  wykonanie  operatów  wodnoprawnych  w zakresie  określonym  ustawą  z dnia  20 lipca  2017r.

Prawo  wodne  (Dz.  U z 2021 r. poz.  2233  ze  zm.),  niezbędnym  do  uzyskania  pozwolenia

wodnoprawnego,

d)  uzyskanie  wszelkich  koniecznych  decyzji,  uzgodnień,  opinii  itp.,

C e)  przygotowanie  i złożenie  wniosków  o wydanie  pozwoleń  wodnoprawnych  na maksymalny  okres

określony  w Prawie  wodnym  oraz  uzyskanie  ostatecznych  decyzji  pozwoleń  wodnoprawnych,
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f)  inne  czynności  Wykonawcy  konieczne  do kompleksowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.

3)  Operaty  wodnoprawne  należy  przekazać  Zamawiającemu  w wersji  papierowej  (po 2 egz.  dla każdej

zlewni)  oraz  na  nośniku  CD/DVD  (po  I  egz.).  Z dokumentacją  Wykonawca  zobowiązany  jest
przekazać  Zamawiającemu  oryginały  decyzji,  uzgodnień,  opinii  itp.  zebrane  w toku realizacji

zamÓwienia.

4)  Termin  wykonania  zamówienia  - 28.10.2022  r. Datą  wykonania  zamówienia  jest  data  dostarczenia

Zamawiającemu  potwierdzenia  złożenia  właściwemu  organowi  kompletnego  wniosku  owydanie

pozwolenia  wodnoprawnego.

5)  Zamawiający  nie  posiada  pozwoleń  wodnoprawnych,  dokumentacji  na  odprowadzenie  wód

opadowych  lub roztopowych  dla zlewni  objętych  zamówieniem.  Zamawiający  dysponuje  jedynie

mapą  poglądową  z naniesioną  kanalizacją  deszczową  dla  zlewni  objętych  zamówieniem.

6)  Zamawiający  wymagać  będzie  od Wykonawcy  miesięcznego  pisemnego  raportowania  z postępu

prac.

7)  Z wybranym  Oferentem  zawarta  zostanie  umowa  na warunkach  określonych  w załączonym  wzorze

umowy  stanowiącym  integralną  część  SWZ  (zał.  2). Wzór  umowy  nie podlega  negocjacjom  po

upływie  terminu  składania  ofert  - złożenie  oferty  w przetargu  jest  jednoznaczne  z przyjęciem

postanowień  umowy  przez  Oferenta.

3.  Warunki  wymagane  od  Oferentów  ubiegających  się  o zamówienie:

1 ) O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy:

a)  znajdują  się  w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej  zapewniającej  jego  realizację,

b)  w stosunku  do których  nie otwarto  likwidacji  lub których  upadłości  nie  ogłoszono,

c)  nie zalegają  ze składkami  na ubezpieczenia  zdrowotne  i społeczne  oraz  z podatkami,

d)  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  wydano  ostateczne  decyzje  pozwoleń  wodnoprawnych  na

odprowadzenie  wód  opadowych  lub roztopowych,

e)  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia.

2 ) W celu potwierdzenia  spełnienia  warunków  jw. Oferent  składa  w formularzu  oferty  oświadczenie  i

uzupełnia  tabelę  z wykazem  wykonanych  usług.

4.  Opis  przygotowania  i składania  ofert:

1 ) Ofertę  należy  przygotować  na formularzu  oferty,  którego  wzór  stanowi  załącznik  do SWZ  (zał.  3).

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.  Zamawiający  nie przewiduje  ponoszenia  żadnych

innych  dodatkowych  płatności  ponad  ustaloną  w ofercie  kwotę.

c)  Cena  oferty  musi  obejmować  całość  zamówienia,  Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert

częściowych

3)  Ofertę  podpisują  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Oferenta  (zgodnie  zwypisem  zKRS,

CEIDG)  lub inne,  działające  na podstawie  stosownego  pełnomocnictwa  podpisanego  przez  takie
osoby.  W przypadku  spółki  cywilnej  ofertę  podpisują  wszyscy  wspólnicy  lub osoby  upoważnione  na

podstawie  pełnomocnictwa  lub  umowy  spółki  (pełnomocnictwa/umowę  spółki  cywilnej  należy

dołączyć  do oferty).

4)  Ofertę,  w  nieprzejrzystym  zamkniętym  opakowaniu,  opatrzonym  nazwą  i adresem  Oferenta

%,dodatkowo oznakowanym ,,operaty wodnoprawne - oferta", należy dostarczyć do Działu Obsługi
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Klienta Zamawiającego  (Zamawiający  nie bierze  odpowiedzialności  za złe skierowanie  przesyłki  i jej

przedterminowe  otwarcie  w przypadku  niedokonania  zalecanego  oznakowania).  Ofertę  można

złożyć elektronicznie na adres e-mail: przetargi@epwik.com.pl.
5)  Termin  składania  ofert  upływa  w dniu  24.05.2022  r. o godz.  IO:OO. Oferty  złożone  po tym terminie

nie będą  rozpatrywane.  Otwarcie  ofert  nastąpi  o godz.  10:05  w pokoju  nr 24.

UWAGA:

1)  Oferta  składana  elektronicznie  może  zostać  podpisana  przez  Oferenta  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym  (profil  zaufany)  lub  podpisem  osobistym  (e-dowód)  a

wprzypadku,  gdy Oferent  takich  podpisów  nie  posiada,  może  być  skanem  wypełnionego  i

podpisanego  formularza  oferty  (np.  pdf,  jpg).

2)  Plik  zawierający  ofertę  można  zabezpieczyć  hasłem.  Hasło  do  pliku  należy  dostarczyć

Zamawiającemu  przed  otwarciem  ofert,  w sposób  jak  dla oferty  (pkt  4.4).

5.  Inne  postanowienia:

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

2 ) Pracownikami  uprawnionymi  do  kontaktowania  się  z  Oferentami  są:  sprawy  formalne  Beata

Adamkiewicz,  tel. 797003432,  sprawy  merytoryczne  Jarosław  Świdnicki,  tel. 797003210.

3 ) W toku  badania  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  lub

innych  dokumentów.  Zamawiający  może  ograniczyć  wezwanie  do  Oferentów,  których  oferty

ocenione  zostaną  najwyżej  (jedynym  kryterium  oceny  ofert  jest  cena).

4 ) Zamawiający  odrzuci  oferty  niezgodne  z SWZ,  w tym w szczególności,  gdy przedmiot  i warunki

realizacji  zamówienia  nie odpowiadają  określonym  w SWZ,  gdy  oferty  są  niekompletne,  złożone  po

terminie  składania  ofert,  złożone  przez  Oferentów  niespełniających  warunków  udziału

w postępowaniu  itp.

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

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dodatkowego  negocjowania  ceny.

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

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

oferta  zostanie  wybrana,  uchyli  się od zawarcia  umowy  w terminie  wyznaczonym,  Zamawiający

może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych.

7 ) Nie  dopuszcza  się  ofert  częściowych  oraz  wariantowych.

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

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

10 ) Do zamówienia  nie stosuje  się  przepisów  ustawy  z dnia 11 września  2019  r. Prawo  zamówień

publicznych  (Dz.  U. z 2021 r. poz.  1129  ze zm.).

"I 1 ) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

6.  Obowiązek  informacyjny  wynikający  z RODO:

RODO  - rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016  r.

w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95146NVE  (ogólne  rozporządzenie

o ochronie  danych),  (Dz.  Urz.  UE L 14 9 z 04.05.2016,  str. 4 ).

1 ) Zgodnie  z art.  13  ust.  1 i2  RODO,  Zamawiający  informuje,  że:

a)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Elbląskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i

Kanalizacji  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul. Rawska  2-4, 82-300  Elbląg.  Kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-mail: iod@epwik.com.pl;

, a ) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  związanym  z postępowaniem  o udzielenie
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niniejszego  zamówienia,

c)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby/podmioty,  którym  udostępniona  zostanie

dokumentacja  postępowania,

d)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,

e)  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  oraz  prawo  do

sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych  z zastrzeżeniem,  że skorzystanie  z tego  prawa  nie

może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  niniejszego  zamówienia,

f)  nie przysługuje  Pani/Panu:

- w związku  z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub  e RODO  prawo  do usunięcia  danych  osobowych,

- prawo  do przenoszenia  danych  osobowych,  o którym  mowa  w art. 20 RODO,

- na podstawie  art.  21 RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych.

2)  Do obowiązków  Oferenta  należy:

a)  obowiązek  informacyjny  przewidziany  w art. 13 RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane

osobowe  dotycząi  od których  dane  te Oferent  bezpośrednio  pozyskał,

b)  wypełnienie  obowiązku  informacyjnego  wynikającego  z art.  14  RODO  względem  osób

fizycznych,  których  dane  przekazuje  Zamawiającemu  i których  dane  pośrednio  pozyskał,  chyba

że ma zastosowanie  co najmniej  jedno  z wyłączeń,  o których  mowa  w art. 14  ust. 5 RODO.

W związku  z powyższym  w formularzu  oferty  Oferent  składa  (o ile dotyczy)  stosowne  oświadczenie.

Załączniki:

1.  mapy  poglądowe  zlewni  (1.1,  1.2,  1.3)

2.  wzór  umowy

3. formularz  oferty
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