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SPECYFIKACJA  WARUNKOW  ZAMOWIENIA  (SWZ)

w przetargu  nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością

zaprasza  do złożenia  oferty  na opracowanie  dokumentacji  projektowej.

1.  Przedmioti  warunki  realizacji  zamówienia,  postanowienia  umowy:

1)  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  dla

inwestycji  pn. ,,Zmiana  sposobu  zaopatrzenia  w wodę  dzielnicy  Rubno  Wielkie  w Elblągu  oraz

miejscowości  Nowakowo".  Zakres  opracowania  obejmuje  projekt  sieci  wodociągowej  wraz  ze stacją

podnoszenia  ciśnienia  wody  zgodnie  z załączoną  mapą  poglądową  oraz  warunkami  przyłączenia.

2)  Dla  zamówienia  należy  uzyskać  ostateczną  decyzję  pozwolenia  na budowę.

3)  Trasę  wodociągu  należy  prowadzić  wzdłuż  istniejących  (ewentualnie  projektowanych)  ciągów

komunikacyjnych.

4)  Zamówienie  obejmuje:

a)  pozyskanie  mapy  sytuacyjno-wysokościowej  z  uzbrojeniem  terenu  do  celów  projektowych

w skali 1 :500,  wypisów  z ewidencji  gruntów  i innych  materiałów  niezbędnych  do wykonania

zamowienia,

b)  wykonanie  badań  geotechnicznych,  niezbędnych  do realizacji  zamówienia,

c)  uzyskanie  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  -  jeśli  będzie  wymagana,

d)  wykonanie  wielobranżowego  projektu  budowlanego  i wykonawczego,

e)  opracowanie  przedmiaru  robót  w układzie  kosztorysowym  z podaniem  podstawy  wyceny,

f)  wykonanie  kosztorysu  inwestorskiego,

g)  uzyskanie  zgód  właścicieli  terenów  oraz  wszelkich  uzgodnień  branżowych,  warunków

przyłączenia  stacji  podnoszenia  ciśnienia  wody  do sieci  elektroenergetycznej,  opinii,  pozwoleń  i

decyzji,  w tym ostatecznej  decyzji  pozwolenia  na budowę,  niezbędnych  do wykonania  robót

budowlanych  zgodnie  z opracowaną  dokumentacją.

5)  Projekt  budowlano  -  wykonawczy  oraz  przedmiar  robót  należy  przekazać  Zamawiającemu  w 6 egz.,

a kosztorys  inwestorski  w 2 egz. Ponadto  Zamawiającemu  należy  przekazać  zapis  dokumentów

w formie  elektronicznej  na informatycznych  nośnikach  danych  (w 1 egz.).

6)  Termin  wykonania  zamówienia  (data  doręczenia  Zamawiającemu  ostatecznej  decyzji  pozwolenia  na

budowę)  - do dnia  15.12.2022  r.

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

prac  projektowych.

8)  Z wybranym  Wykonawcą  zawarta  zostanie  umowa  na warunkach  określonych  w załączonym  wzorze

umowy.  Wzór  umowy  nie podlega  negocjacjom  po upływie  terminu  składania  ofert,  złożenie  oferty

w przetargu  jest  jednoznaczne  z przyjęciem  przez  Oferenta  postanowień  umowy.
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2.  Warunki  udziału  w postępowaniu,  oświadczenia  i dokumenty  składane  przez  Oferenta  służące

potwierdzeniu  spełnienia  tych  warunków:

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  konieczne  do  realizacji  zamówienia,

w szczególności  Oferent  musi  wykazać  się wykonaniem  (w okresie  trzech  lat przed  upływem

terminu  składania  ofert  w niniejszym  przetargu)  co najmniej  jednego  projektu  budowlano  -

wykonawczego  sieci  wodociągowej  o długości  powyżej  1 km  oraz co  najmniej  jednego

wielobranżowego  projektu  budowlano  - wykonawczego  stacji  podnoszenia  ciśnienia  wody

o wydajności  co najmniej  IO I/s (wykonanych  jako  odrębne,  niezależne  opracowania  lub jako

jedna  dokumentacja  projektowa  obejmująca  stację  ponoszenia  ciśnienia  wody  i sieć).

e)  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia,  w tym

osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do projektowania  bez ograniczeń  w specjalności

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,

wodociągowych  i kanalizacyjnych  (lub  odpowiadające  im uprawnienia,  które  zostały  wydane  na

podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  co  najmniej  sieci  i instalacji

wodociągowych  i kanalizacyjnych)  i minimum  5 letnie  doświadczenie  w projektowaniu,  liczone  od

daty  uzyskania  uprawnień  projektowych.

2 ) W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  jw.  Oferent  składa  oświadczenie  i informacje

(w formularzu  oferty)  oraz  dołącza  do oferty  dowody  (poświadczenia,  referencje  itp.)  potwierdzające,

że usługi  o których  mowa  w ppkt  I lit. d zostały  wykonane  należycie.

3 ) Oferenci  mogą  ubiegać  się  wspólnie  o zamówienie  (np.  jako  konsorcjum).  Oferenci  tacy:

a)  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do reprezentowania  w postępowaniu  lub do reprezentowania

w postępowaniu  i zawarcia  umowy  (pełnomocnictwo  należy  złożyć  z ofertą),

b)  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie  umowy,

c)  przynajmniej  jeden  z nich  musi  wykazać  się doświadczeniem  opisanym  w ppkt  4 lit. d.

3.  Opis  przygotowania  oferty,  składanie  ofert:

1)  Ofertę  należy  złożyć  na formularzu  oferty,  którego  wzór  stanowi  załącznik  do SWZ.  Do oferty

dołączyć  należy  dokumenty  wymienione  w ppkt  6.

2)  Sposób  ustalenia  ceny  oferty:  cena  oferty  jest  kwotą  ryczałtową  i musi  zawierać  wszelkie  koszty

ponoszone  przez  Wykonawcę  związane  z należytym  wykonaniem  zamówienia.  Oferent

zobowiązany  jest na etapie  przygotowywania  oferty  zebrać  wszelkie  informacje  konieczne  do

rzetelnego  ustalenia  ceny.  Zamawiający  nie przewiduje  żadnych  dodatkowych  płatności  ponad

ustaloną  w ofercie  cenę.

3)  Ofertę  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 podstawie  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  kopii  przez  osoby  upełnomocnione).  Jeżeli  umocowanie  wynika  z umowy  spółki

cywilnej,  to kopię  tej umowy  należy  dołączyć  do oferty  (potwierdzoną,,za  zgodność  z oryginałem"

przez  osoby  upoważnione).

5)  Jeżeli  oferta  jest ofertą  wspólną,  to w miejscu  ,,Oferent"  ujawnić  należy  wszystkie  podmioty

składające  ofertę  wspólną  oraz  pełnomocnika.  Ofertę  i załączniki  Oferentów  wspólnie  ubiegających
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się  o zamówienie  podpisuje  pełnomocnik  ustanowiony  zgodnie  z pkt 2.3 lit. a. Pełnomocnictwo

należy ZłOŻY(: Z ofertą  w oryginale lub kopii poświadc;mnej przez notariusza.
6)  Załączniki  składane  w formie  kopii dokumentów  należy  potwierdzić,,za  zgodność  zoryginałem".

Potwierdzenia  dokonują  osoby  wymienione  w ppkt  3 lub 5

7) Z ofertą  należy  złożyć:

- pełnomocnictwo  /umowę  spółki  cywilnej,  jeżeli  są  wymagane  zgodnie  z opisem  w ppkt  3+5,

- dowody  (poświadczenia,  referencje)  potwierdzające  że usługi,  o których  mowa  w pkt 2.1 lit. d
zostały  wykonane  należycie.

8)  Ofertę  w nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu,  opatrzonym  nazwą  i adresem  Oferenta i
dodatkowo  oznakowanym,,Zmiana  sposobu  zaopatrzenia  w wodę  osiedla  Rubno  Wielkie  w Elblągu  -
oferta",  należy  dostarczyć  do  Działu Obsługi  Klienta  Zamawiającego  (Zamawiający  nie bierze
odpowiedzialności  za  złe  skierowanie  przesyłki  i jej  przedterminowe  otwarcie  w przypadku

niedokonania  zalecanego  oznakowania).  Ofertę  można ZłOŻVĆ elektronicznie na adres e-mail:
przetargi@epwik.com.pl.

9) Termin  składania  ofert  upływa  o godz. IO:OO w dniu  30.05.2022  r. Oferty  złożone  po tym terminie
nie będą  rozpatrywane.  Otwarcie  ofert  nastąpi  o godz.  10:10  w pokoju  nr 24.

UWAGA:

1 ) Oferta  i dokumenty  składane  elektronicznie  muszą  zostać  podpisane  w jeden  ze sposobów  poniżej:
a)  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  albo

b) podpisem  zaufanym  (profilem  zaufanym),  lub

c) podpisem  osobistym  (e-dowód).

2 ) Plik  zawierający  ofertę  można  zabezpieczyć  hasłem.  Hasło  do  pliku  należy  dostarczyć
Zamawiającemu  przed  otwarciem  ofert,  w sposób  jak  dla oferty  (pkt  4.8).

3 ) Poświadczenie  dokumentów  ,,za zgodność  zoryginałem"  odbywa  się  poprzez  opatrzenie
elektronicznych  kopii  dokumentów  jednym  z podpisów  jw. Opatrzenie  podpisem  pliku zawierającego
skompresowane  dane  jest  równoznaczne  z poświadczeniem,,za  zgodność  z oryginałem"  wszystkich

elektronicznych  kopii  dokumentów  zawartych  w tym pliku.

4.  Inne  postanowienia:

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

2 ) Pracownikami  uprawnionymi  do kontaktowania  się  z OTerentami  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  Oferenta  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz spełnienia  przez przedmiot
zamówienia  oczekiwań  Zamawiającego,  a także  do uzupełnienia  oferty,  oświadczeń,  pełnomocnictw

lub innych  dokumentów.  Zamawiający  może ograniczyć  wezwanie  do Oferentów,  których  oferty
będą  ocenione  najwyżej.

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 ) Jedynym  kryterium  oceny  oferty  jest  cena  - zamówienie  udzielone  zostanie  Oferentowi, który złoży
ofertę  ważną  z najniższą  ceną  (brutto).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo dodatkowego
negocjowania  ceny.

6 ) 0 wyniku  postępowania  zostaną  poinformowani  wszyscy  Oferenci  ubiegający  się o zamówienie.
Wybranemu  Wykonawcy  wyznaczony  zostanie  sposób  i termin  podpisania  umowy.  Jeżeli  Oferent,
którego  oferta  zostanie  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy  w terminie  wyznaczonym,

Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert.

7 Oferenci  pozostają  związani  ofertą  przez  30 dni od upływu  terminu  składania  ofert.
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8)  Nie dopuszcza  się  ofert  częściowych  i wariantowych

9)  Oferent  składa  jedną  ofertę  i ponosi  wszelkie  koszty  związane  z jej przygotowaniem  i złożeniem.

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.).

I1 ) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania  przyczyn.

5.  Obowiązek  informacyjny  wynikający  z RODO:

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

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

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o

ochronie  danych),  (Dz.  Urz.  UE L 119  z 04.05.2016,  str. 1 ).

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,'

b)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  związanym  z postępowaniem  o udzielenie

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. 31it.  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  obowiązek  informacyjny  przewidziany  w art. 13 RODO  względem

osób  fizycznych,  których  dane  osobowe  dotyczą  i od których  dane  te Oferent  bezpośrednio

pozyskał.  Ponadto  Oferent  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  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  Oferent  składa  (o  ile dotyczy)  stosowne  oświadczenie  w formularzu

ofertowym.

Załączniki:

1.  mapa

2.  warunki  przyłączenia

3. wzór  umowy

4.  formularz  oferty I]YREKTO  ZARZAI]U

mgr  Ma  Misztal

fbia
4


