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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawia jacy:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza

zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

(decyzji) na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody Pagórki”, gmina

Tolkmicko.

2. Opis stanu aktualnego.

Ujęcie wody zlokalizowane jest w południowo- zachodniej części gminy Tolkmicko w miejscowości Pagórki na

działkach nr 554, 555, 556, 558, 559 będących własnością Miasta i Gminy Tolkmicko. Elbląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Elblągu, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg jest

użytkownikiem ujęcia.

W skład ujęcia wchodzi 5 studni wierconych:

• Studnia Nr I wykonana w 1973 r. o głębokości 77,0 m,

• Studnia Nr 2 wykonana w 1977 r. o głębokości 81,0 m, (w 2015 r. studnia była rekonstruowana)

• Studnia Nr3 wykonana w 7978 r. o głębokości 777,0 m,

• Studnia Nr4wykonanaw 7980 r. O głębokości 172,0 m, (w2010 r. studnia była rekonstruowana)

• Studnia Nr 5 wykonana w 1994 r. o głębokości 76,0 m.

Ujęcie posiada ustalone i zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat.,,b” w wysokości Q=187,5 m3/h przy

depresji Se5,0-8,4m z utworów czwartorzędowych (decyzja znak: GT-G/8530/2825/80 z dnia 07.11 .1980r.

wydana przez Wojewodę Elbląskiego.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego - decyzja nr OŚROL-ll-6223-24 wody

podz./09 z dnia 15.01.2010 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Pozwolenie udzielone zostało na:

• Pobór wody w ilości Qhmax=140,0m3/h, Qdśr=1260,0m3/d

• Odprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w ilości: Qmax 18,0 m3/d.

Pozwolenie wodno prawne określone w decyzji zostało udzielone na czas określony do dnia 31.01 .2020r.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Wydobyta woda

poddawana jest procesowi uzdatniania opartemu na procesach napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym

zamkniętym i dwustopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych zamkniętych.

Woda ujmowana ze studni tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody, skąd po

dwustopniowym procesie uzdatniania kierowana jest za pomocą zbiornika wieżowego do sieci wodociągowej

zasilającej w wodę miejscowości: Pagórki, Łęcze, Bogdaniec, Suchacz, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki,

Pęklewo, Ogrodniki, Zajączkowo, Hutę Żuławską, Rychnowy, Pogrodzie, Wodynię, Milejewo, Majewo, Piastowo,

Jagodnik, Kamiennik Wielki, Pomorską Wieś, Wilkowo, Stoboje, Stagniewo. Praca pomp sterowana jest za

pomocą sond umieszczonych w zbiorniku wieżowym.
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Wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody kierowane są przez odstojnik i trzy studzienki przepływowe do

rowu melioracyjnego na działce nr 551 za zgodą właściciela, istniejącym wylotem (rura PVC o średnicy

250mm).

Stacja Uzdatniania Wody znajduje się na działce nr 556, będącej własnością Miasta i Gminy Tolkmicko.

Wyposażona jest w trzy odżelaziacze o średnicy 1800mm, trzy odmanganiacze o średnicy l800mm, 2 sprężarki

pracujące przemiennie: typu WAN NK3OB i WAN-T, chlorator zbiornik wieżowy o pojemności V=300m3 typu

MZW-300130111. Wysokość dna zbiornika nad terenem wynosi 30,Om, maksymalne zwierciadło wody występuje

na wysokości 36,6m nad terenem.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

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

opracowania,

b) wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie określonych ustawą z dnia 20.07.207 7 r. Prawo wodne

(Dz. U z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),

c) uzyskanie zgody właściciela cieku (odbiornik wód popłucznych),

d) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

• pobór wód podziemnych w ilości Qhmaxl4Om3Ih, Qdśr=7260,0m3/d - na okres 30 lat,

• odprowadzenie wód popłucznych w ilości 25m3/d -na okres 10 lat,

e) inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania czynności związanych

z realizacją zamówienia oraz udostępni posiadaną dokumentację (decyzje, posiadany operat wodnoprawny i

dokumentację hydrologiczną).

5. Dokumentację wykonać należy w wersji papierowej (4 egz.) oraz na nośnikach danych CD/DVD w ilości

egzemplarzy określonej w obowiązujących przepisach prawa plus po 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Z opracowaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały decyzji, uzgodnień, opinii itp. zebrane w

toku realizacji zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia:

a) opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody

w Pagórkach - do dnia 30.09.2019 r.

b) doręczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji — do dnia 31.01.2020 r.

7. Płatności:

a) 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy — po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dokumentacji i

okazaniu Zamawiającemu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z potwierdzeniem jego złożenia,

b) pozostałe 50% po doręczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji jw.

8. Termin zapłaty — 14 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. 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 ustalone w ofercie kwoty.

3. 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.
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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. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej

stronie dokumentu. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w pkt 3.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo

oznakowanym; „operat wodnoprawny - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie

przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania.

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy;

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej 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 uzyskano decyzje pozwoleń wodno prawnych. Minimum jeden z tych operatów dotyczyć

musi poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

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

2. 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:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty (stosownie do treści w pkt 11.3. i 11.4. SIWZ),

3. dowody (poświadczenia, referencje) potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt 111.1 lit.d 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 04.07.2019 r. Odczytanie

cen ofert nastąpi o godz. 10;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 najniższą ceną

(brutto).

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.
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1.

8. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

9. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1986 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

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

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO:

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 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. li 2 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. 552307432, e-mail: iodepwik.com p1;

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. 3 lit. b, U 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. Decyzje wymienione w pkt. 1.2. SIWZ

2. Wzór umowy

3. Formularz oferty

Z-CA DY” TOA
ds. te i nych

;
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