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,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKéW ZAMéWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego
nie przekraczajacej kwoty 448.000.00 euro.

1. Nazwa postepowania: Usluga

,,USLUG| GEODEZYJNE DLA POTRZEB SPOLKI”

Numer postepowania: SITE/2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzqdzii:

lmie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 14.06.2021 r.
Podpis: //-gg¢c_e¢ W.

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwieFazil pod wzgledem technicznym:
lmie i nazwisko: Krzysztof Linkiewicz kier. Dz}; ’ ‘ Dn’ia - @4252???” r.
Podpis: { WW Mfg/7’

4. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzit/ ’
- Ilmie i nazwisko: lwona Kazimierowska - Giéwny Ksiegowy Dnia - ./. ..“JUGZ‘L” r.

Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: L//
IImig i nazwisko: Jerzy Mieczkowski — Radca Prawny [m Dnia - .l. 1.9.92.5.

Podpis: MN)
6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V y y

tau
Imie i nazwisko: Pawei Hryciéw - Prez§§,;Zarzqdu fpéikil’wfg', Dnia - .2. ”li' [2.29.2021 ..... r.

4 _ q: ;V~,L, ’ ' .

Podpis: ‘

Paws“?
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia skiada sie z
dokumentéw/zaiacznikéw:
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Czeéé I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziaf 1: ZAMA WIAJACY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Spo1ka z ograniczona odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78—100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.bip.mwik.kolobrzeg.gl

.3. Ogioszenie o wszczeciu postepowania zosta1o zamieszczone na stronie internetowej BIP
Zamawiajqcego.

Rozdzial 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powy2szego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zaméwiefi przez MVWK Sp. z o. o. w Ko10brzegu - Za1acznik nr 1 do Uchwaky Nr
134/2019 Zarzadu Spo1ki MWIK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

1
1

Rozdzial 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
”UsIugi geodezyjne dla potrzep Spélki” Postepowanie Nr SITE/2021
Rozdziaf 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje. uzupe’mienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postopowania
beda przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powszych informacji moZe miec
charakter pisemny, faksu Iub forms; elektroniczna. Przed terminem sk1adania ofert Wykonawcy winni
zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénier'l albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie sie. z cabécia udostepnionych dokumentéw odpowiada Wykonawca.

Rozdzial 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk’rada sie w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa zgody na z1oZenie oferty w
postaci elektronicznej.

2. Pe1nomocnictwo do podgisania ofem winno byé do1aczone do Oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentow za1qczonych do Oferty (np. z odpisu z KRS. zaéwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alno$ci gospodarczej). Pe1nomocnictwo winno byé doiaczone w oryginale Iub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: przezjego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: lnazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

,,Uslugi geodezyjne dla potrzeb Spélki”
Postepowanie Nr SITE/2021

NIE OTWIERAC PRZED .Qésflyko/dgm r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca moie wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZonq oferte przed uptywem terminu
skladania ofert. ,

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli Wykonawca
nie poZniej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegh 2e nie mogq one byé udostepniane.

Rozdzial 6: OFERTY CZESCIOWE:
Oferta musi obejmowaé ca1oéci zaméwienia, Oferty z1oZone jako czeéciowe nie beda waZne.

Razdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoéci 21oZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreélony w SW2
sposéb wykonania zamowienia (Oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé SiQ Wykonawcy, ktérzy spe1niaja nastepujqce warunki

dotyczqce:
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a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dzia1alnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy
nak1adaja obowiazek posiadania takich uprawniefi,

b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjaJem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OSWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY WCELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za1aczy nastepujace dokumenty potwierdzajace speinienie warunkéw udziam

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty —-za+acznik nr 1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegébwy opis przedmiotu zaméwienia - zmacznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z w1aéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoéci

gospodarczej potwierdzajqce prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajqce, 2e zakres jego dzia1alnoéci odpowiada profilowi zaméwienia. a takie
wskazujqce osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed upwem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane oéwiadczenie o akceptacji projektu umowy — za1qcznik nr 3 do SWZ.
1 5 Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania -

za+qcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - zaiacznik nr 5 do SWZ.
1.7. Op{acona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1alnoéci. Wykonawca
przedstawi polise odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzqdzone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania, powstale w zwiqzku z realizacja zadania
okreélonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartoéé zioZonej oferty
Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

1.8. Pposiadania uprawnien do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnoéci, je2eli przepisy
prawa nak1adajq obowiqzek ich posiadania. Kopie uprawniefi naleZy za1aczyé do oferty. Ofety
bez kopi wymaganych uprawniefi zostana odrzucone.

1 .9. Wykaz oséb funkcyjnych wykonawcy — za1acznik nr 6 do SW2.
2. Zamawiajacy za2qda przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierclzonej kopii dokumentu wtedy,

gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwoéci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajqcy nie bedzie mog{ sprawdzié jej prawdziwoéci
w inny sposob.

3. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw. ktérzy w wyznaczonym tenninie nie z+oZyli dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziaiu w postepowaniu. do uzupemienia tych
dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdzial 1o: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mogq wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena winna uwzgledniac wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacja zaméwienia. w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedq prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowac stawke podatku VAT od towarow i usiug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
RozdziaI 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sll.-'I KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spe+niajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z+oZone przez Wykonawcow
nie podlegajqcych wykluczeniu, bedq oceniane wedJug poniiszych kryten'éw i wag:

1. Cena brutto oferty - 100%
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MERE j

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktow
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb - cena badana

Rozdziat 13: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiqzania Wykonawcy z1oZonq oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z up’rywem terminu sk1adania ofert.

ROZDZIAL 15: MIEJSCEI TERMIN SKtADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji" Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kojobrzeg.
Termin: Ofert nalez 2102 édo dnia Qénpf . 021 r. odz.13°°.
Oferty zJoZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozdzia-fl| 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA IOCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert

przed otwarciem, czy nie zostaty uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

cz1onkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi opisie przedmiotu zaméwienia i specyfikacji.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie
rozpatrywana.

4. Oferta zostanie odrzucona, jeieli:
a) nie jest zgodna z treéciq SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktore prowadzone jest postepowanie;
c) zostata podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej zloZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziall 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcqlami,

ktorzy ztoZyli ofertely.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztoZyli oferty w niniejszym postepowaniu do ztoZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Razdzial 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie plzedstawiata

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
2. O wyborze Oferty Zamawiajacy zawiadomi niezw1ocznie Wykonawcéw. ktorzy ubiegali sie

o udzielenie zamowienia podajqc nazwe, (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Rozdziall 19: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:
1. Zamawiajqcy mOZe uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn. na kazdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemoZliwiajqca zawarcie wainej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia rownoczeénie

wszystkich Wykonawcéw. ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.
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Rozdziaf 20: SPOSOB UDZIELANIA WYJA§NIEN DOTYCZACYCH SW2:
1. Wykonawca moZe zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zamowienia. Zamawiajqcy jest obowiqzany niezw’tocznie udzielié wyjaéniefi, jednak nie p62niej niZ
2 dni przed uptywem terminu sk1adania ofert. pod warunkiem, ie wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkow zamowienia wp1ynq1 do Zamawiajqcego nie poiniej niz do kofica dnia
w dniu, w ktérym uplywa po10wa wyznaczonego terminu sk1adania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéé na stronie internetowej BIP. bez ujawniania Zréd1a
zapytania.

3. Zamawiajacy mOZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do sk1adania ofert. zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Osoba uprawnionq do bezpoéredniego kontaktowania sie z Wykonawca jest pod wzgledem
proceduralnym — e-mail: grzetargi@mwik.kolobrzeg.9|,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za zbZone w terminie, jeieli ich treéé dotarta do adresata przed
uplywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sie droga elektroniczna rozumie przesianie
qczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobo upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Ft'ozdzialI 21: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ:
1. Odwdanie przysluguje Wykonawcom, wyiqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci. do
ktOrej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. 0dwo1anie przys’ruguje wyiacznie wobec czynnosci opisu sposobu dokonywania oceny speinienia
warunkéw udziam w postepowaniu.

3. Odwmanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia, jeZeIi
zostaty prze31ane faxem lub droga elektronicznq, albo w terminie 10 dni jeZeli zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajqcego.
Odoanie wnosi sie wacznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzadu Spoiki ”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spotki z ograniczona
odpowiedzialnoéciq w Kobbrzegu.

5. Odwo1anie powinno wskazywaé zaskarzonq czynnoéc’: Iub zaniechanie Zamawiajqcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury. zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw.
okreélaé 2adanie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwo1ania.

6. Odwo1anie rozstrzyga sis; w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajqcego.
7. Rozpatrujac odwo+anie Prezes Zarzadu Spo1ki mOZe je uwzglednic': lub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwotania Zamawiajacy przesy1a Wykonawcom, ktérzy uczestniozyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spéiki rozstrzygajacej odwdanie nie przys1uguja dalsze érodki

odwo1awcze.
Rozdzial 22: OGtOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA:
1. Niezwbcznie po rozstrzygnieciu postepowania ka2dy Wykonawca, ktory z1oZy1 oferte, zostanie

zawiadomiony (e-mail/faksem/Iistownie) odokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu
wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub o uniewaznieniu postepowania, a takte
o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

2. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik Nr1 do SWZ

dnia 06.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy
...............................................................

...............................................................

Nr NIP ..................................................
nr telefonu ...........................................
e-mail: ..........................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiqzujac do ogloszenia o rozpoczeciu postepowania na:

”Usiugi geodezyjne dla potrzeb Spétki” Postepowanie Nr 5ITE12021

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegaowym opisie zaméwienia

przez okres 2 lat, za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

2% netto + VAT = ............................................ zt brutto

(slownie: )

Cena Szacunkowa
Lp. Opis wykonywanych prac jednostkowa ilos’é Jednostka Wartoéé netto

netto

1. tyczeme trafy-sie'cl wodocnqgowej - 500 mb
(budowa nowej SIECI)

2. Wytyczeme traSVISIe‘CI kanaluzaql sanitamej - 200 mb
(budowa nowej seen)

3' lnwentlaryzaqa powykonawcza przyiqcza 120 szt.
wodomqgowego

4. lnwentaryzaqa powykonawcza przyfacza 100 szt.
kanalizacji sanitarnej

Inwentaryzacja sieci wodociqgowych bez zasuw
5. i hydrantéw (lnwentaryzacja obiektéw 2500 mb

liniowych z opisa mi i rzqdnymi)

lnwentaryzacja sieci kanalizacyjne]
6. (inwentaryzacja obiektéw liniowych bez studni 2000 mb

wraz z opisami i rzednymi)

Inwentaryzacja zasuw i hydrantéw (punkty
geodezyjne) wraz z domiarami 200 at

J
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lnwentaryzacja studni kanalizacyjnych istudni
8. wodomierzowych, studni wéd ujmowanych 30 szt.

wraz z domiarami i rzednymi

Opis sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych i
9. przqczy (zapis nieczynny lub firednica nad 30 szt.

przewodem, zmiana opisu)

10' Invyentaryzacla wezfa zaséw wraz z domaaraml l 20 kl“-
oplsem

11 Podziai geodezyjny dziaiki z przygotowaniem 10 k ‘
' dokumentacji prawnej - podziaI na 2 dziatki p '

Podziai geodezyjny dziafki z przygotowaniem
12. dokumentacji prawnej - za kaida nastepna 5 kpl.

dziatke

13. Rozgraniczenie dziafki 10 kpl.

14. Wskazanie punktéw granicznych 20 szt.

15. lnwentaryzacja przycza energetycznego 100 mb

16. Trasowanie sieci wod - kan 3000 mb

RAZEM

Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiqzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za

zwiazanych z okreslonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwa2amy sie za zwiqzanych niniejsza ofena na czas 30 dni.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu

zaméwienia.
Zatacznikami do niniejszej oferty sq:

" "5685i;Bé'db'y'iééébi'd'fiéfiéz'fiiBH'e'j



M SPECYFIKACJA WARUNKéw ZAMGWIENIA
. - Postepowanie nr 5ITEI2021 Strona: 8/18 ‘

vmoaazee

Zatqcznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

USLUGI GEODEZYJNE DLA POTRZEB SPOLKI POSTEPOWANIE NR 5ITEI2021

Ustugi geodezyjne beda prowadzone na obszarze dziatania spéfki tj‘. powiat koiobrzeski oraz gmina
Siawo borze.
I. Opis wykonywanych usfug geodezyjnych:
1.

3.

4.

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej dla potrzeb MWiK Sp. z 0.0. w Kofobrzegu
obejmujqce:
a) sukCesywne ustugi inwentaryzacji geodezyjnej: zasuw, hydrantéw, studni kanalizacyjnych i
wodomierzowych, sieci oraz przyfaczy wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z naniesieniem ich
na mape numerycznq - w przypadku braku elementu na w/w mapie, Iub naniesienie réinic
pomiedzy wykonanq inwentaryzac a stanem faktycznym;
b) przeprowadzenie domiaréw kaidego zinwentaryzowanego elementu naniesionego na mape
numerycznq wraz z wykonaniem szkicéw geodezyjnych
c) wykonanie inwentaryzacji wysokoéciowej z podaniem rzednych dna oraz terenu w przypadku
studni kanalizacyjnych i wodomierzowych wraz z naniesieniem pomiaréw na maps; numeryczna
oraz ewentualnych zmian w przypadku réinic pomiqdzy stanem faktycznym (pomierzonym), a
istniejqcym na mapie;
d) naniesienie opisu nad przewodami wodociqgowymi i kanalizacyjnymi typu: érednica,
nieczynny, szt.;
e) przedstawienie wynikéw inwentaryzacji do Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w
Koiobrzegu;
f) sporzqdzenie inwentaryzacji powykonawcze, ktérq naleiy dostarczyt': w formie papierowej 3
egzemplarze oraz w formie cyfrowej plik .dwg lub .dxf
g) do kaidej wykonanej usiugi naleiy doiaczyé protokét odbioru
h) zinwentaryzowane sieci i przyiqcza naleiy oznaczyé kolorem: brqzowy dla kanaIizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ciemno zielony dla kanalizacji sanitarnej tiocznej, niebieski dla sieci wodociqgowej,
czerwony dla domiaréw.
Wykonawca zobowiqzany jest przystapié do wykonywania usIugi w ciagu 1 godziny od
telefonicznego wezwania Zamawiajacego. Wykonawca musi byé dyspozycyjny 24 godz./dobe;
przez 7 dni w tygodniu.
Do 1 dnia po wykonaniu prac polowych w terenie, Wykonawca dostarczy zamawiajqcemu szkice
polowe. Szkice polowe winny byé uszczegéiowione o opisy, rzedne wysokoéciowe oraz domiary
Termin wykonanie ustugi 24 miesiace 0d daty podpisania umowy

II. Zakres wykonywanych uslug geodezyjnych:
1.

2.

Wytyczenie trasy sieci wodociqgowej — budowa nowej sieci cznie z punktami, weztami i
wiqczeniami oraz armatura ( peten zakres)
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej — budowa nowej sieci {qcznie z punktami, weztami i
wiqczeniami oraz armaturq ( peten zakres)
Inwentaryzacja powykonawcza przy’tqcza wodociqgowego — komplet iacznie z armaturq
punktami, studniami wodomierzowymi odgatezieniami w obrebie przyczonej dziaiki lub
przytqczonego budynku. W przypadku odgaiqzier’m rozdzielonych na zewnqtrz budynkéw za
pomocq zasuwy domowej naleiy traktowaé jako dwa oddzielne przyfacza wodociqgowe.
Inwentaryzacja powykonawcza przyfacza kanalizacji sanitarnej — komplet {qcznie z armaturq
punktami, studniami kanalizacji sanitarnej, przepompownia domowa, odgatezieniami w obrgbie
przyiaczonej dziaiki lub przyiqczonego budynku. Pomiar naleiy dokonaé 0d miejsca wiqczenia tj.
koIektora gtéwnego. W przypadku wspélnego przyiqcza pomiaru naleiy dokonaé w nastepujacy



, SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
w, , mam Postepowanie nr SHE/2021 Strona: 9118

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

sposéb: jako jedno przyiqcze naleiy traktowaé odcinek od miejsca wiqczenia poprzez studnie
rozgaieinq do obiektu plus drugie przyiqcze od studni rozgaieinej do obiektu. Tak wigc wspélne
przyiqcze kanalizacji sanitarnej z rozdziaiem na zewnqtrz obiektu naleiy traktowaé jako dwa
oddzielne przyiacza, a z rozdziaiem wewnqtrz obiektu jako jedno. Pozostaie odgaiezienia
prostopadie do obiektu naleiy traktowaéjako skiadowq jednego przyiqcza.
Inwentaryzacja sieci wodociagowych bez zasuwi hydrantow - inwentaryzacja obiektow liniowych
wraz z opisem i rzednymi
lnwentaryzacja sieci kanalizacyjnej - inwentaryzacja obiektow liniowych bez studni wraz z opisem
i rzgdnymi
lnwentaryzacja zasuw i hydrantow (punkty geodezyjne) wraz z domiarami
Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych i studni wodomierzowych, studni wod ujmowanych wraz z
domiarami i rzegdnymi.
Opis sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych i przyiqczy (zapis nieczynny Iub érednica nad
przewodem, zmiana opisu)
Inwentaryzacja qia zasow wraz z domiarami i opisem
Podziai geodezyjny dziaiki z przygotowaniem dokumentacji prawnej - podziai na 2 dziaiki“
Podziai geodezyjny dziaiki z przygotowaniem dokumentacji prawnej - za kaidq nastepnq dziaikq“
Rozgraniczenie dziaiki“
Wskazanie punktow granicznych*
Trasowanie sieci wod — kan. niezinwentaryzowanej w terenie — ustalenie przebiegu

* wymaga ny wypis i wyrys na kaidq z dziaiek
Zakres wykonywanych robot geodezyjnych wraz z prognozowana iloéciq usiug obejmuje formularz
cenowy stanowiacy zaiacznik nr 2.
III. Wymagania:
1.

2.

3.

Wykonawcy ubiegajacy sie o zamowienie muszq speiniac’: warunki udziaiu w postepowaniu
dotyczqce:

o posiadania uprawnier’l do wykonywania okreélonej dziaialnoéci Iub czynnofici, jeieli
przepisy prawa nakiadaja obowiazek ich posiadania. Kopiq uprawniefi naleiy zaiaczyé do
oferty. Ofety bez kopi wymaganych uprawniefi zostana odrzucone.

o posiadania wiedzy i doéwiadczenia.
o dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia.
o wykonawca musi dysponowaé osobq, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonaniu

niniejszego zamowienia, odpowiedzialnq za éwiadczenie usiugi tj.
geodeta - posiadajacym uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno -
wysokoéciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych Iub odpowiadajqce im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiazujacych przepisow.

Wynagrodzenie.
Wynagrodzenie bedzie regulowane na podstawie faktury VAT 2 zaiqczonym protokoiem
zdawczo — odbiorczym inwentaryzacji z wyszczegolnieniem tabelarycznym wykonanych
robot. Wykaz tabelaryczny musi zawieraé opis robot zgodny z opisem robot zawartym w
zaiaczniku nr 2. W tabeli naleiy wyszczegolnié rodzaj robot, iloéé, jednostkq miary, cene
jednostkowq netto, wartoéé, sume robot. Protokoi stanowi potwierdzenie wykonania robot
oraz dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem wniesienia
pomiaréw do zasobéw geodezyjnych. Wzér protokoiu zostanie ustalony po podpisaniu
umowy. Zapiata naleinoéci nastapi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie
wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za date zapiaty
naleinoéci uwaia sie date wysiania przez Zamawiajqcego polecenia przelewu bankowego.

Termin realizacji usiugi 2 lata
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Zaiqcznik nr 3 do SWZ

..............dnia ............ 06.2021 r

nazwa Wykonawcy

...........................................................

Oéwiadczenie o akceptacji przez Wykonawce projektu umowy

Sk¥adajac oferte w postgpowaniu na:

”Ustugi geodezyjne dla potrzeb Spétki” Postepowanie Nr 5ITEIZOZ1

oéwiadczamy, 2e:

1. Akceptuje bez zastrzeZefi projekt umowy przedstawiony w SW2;

2. Umowe zobowiqzuje. sie zawrzeé w miejscu i terminie jakie zostana wskazane przez
Zamawiajqcego.

Podpis wykonawcy
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Zaiqcznik nr 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:
.....................................................

.....................................................

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
”Uslugi geodezyjne dla potrzeb Spélki” Postepowanie Nr 5lTE12021

Oéwiadczamy, 2e w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespetnienia warunkéw w szczegélnoéci:

1. Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadziIa szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub wykonujac je
nienaleZycie, a szkoda ta zosta’Ia stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocnflo sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogbszono upadIoéci,
zwytkiem sytuacji, gdy po ogmszeniu upadméci doszto do zawarcia ukiadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk’rad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje matku upad%ego.

3. Firma, ktérq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op}at Iub sk¥adek na
ubezpieczenia spdeczne Iub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia, rozbienia na raty zaleg+ych ptatnoéci Iub wstrzymania
w cabéci wykonania decyzji Maéciwego organu.

4. Osoby reprezentujace firme nie zosta’ty prawomocnie skazane za przestepstwo popemione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko érodowisku. przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo
popemione w celu osiqgniecia korzyéci matkowych, a takie za przestepstwo skarbowe Iub
przestepstwo udziam w zorganizowanej grupie albo zwiazku majqcych na celu popemienie
przestepstwa Iub przestepstwa skarbowego

5. W stosunku do Firmy, ktérq reprezentujemy Sad nie orzek’r zakazu ubiegania sie, o zaméwienia
na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod
groibq kary.

6. Nie jesteémy powiqzani kapita’rowo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegélnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spé¥ki cywilnej Iub spétki osobowej; '
b) pelnieniu funkcji czbnka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego. prokurenta,

peinomocnika.

. , dnia........06. 2021 r.
(upeinomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

,,Uslu9i geodezyjne dla potrzeb Spéiki" Postepowanie Nr SITE/2021

Zgodnie z wymogami okreélonymi, oéwiadczam, co nastepuje:

Warunki udziatu w postepowaniu

1. Oéwiadczam. 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie pod!egam wykluczeniu; .

2. Oéwiadczam, Ze speJniam Warunki udziam w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji Iub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziaalnoéci zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

.................... , dnia 062021 r.
(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zalqcznik nr 6 do SWZ

dnia 06.2021 r.
pelna nazwa wykonawcy

...............................................................

...............................................................

WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY
”Uslugi geodezyjne dla potrzeb Spélki" Postepowanie Nr SITE/2021

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyc w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doéwiadczenia i wykszta¥cenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a
takZe zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci i informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

. . .. Posiadane kwalifikacjel Zakres _ Podstawa
L91 . lmle ' "azw'sm uprawnienia ‘ czynnoéci 'dysmnowania
01 02 03 04 05
1

2

3

4

..................................... dnia ..........06. 2021 r.
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Zaiacznik do SWZ

Projekt - U M O W A Mr 5ITE12021

w dniu ............................. na podstawie wybranej oferty w ramach postepowania pomiedzy:
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéikq z ograniczonq odpowiedzialnoéciq, 78-100
KoIobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Koszalinie IX WydziaI Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000169262;
NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.
reprezentowanq przez:
Pawia Hryciow - Prezes Zarzqdu Spéiki
zwana dalej Zamawiajqcym
a

IQEéi’éHI’SIIéHé/r‘é5192.351155t'p'r'i‘é'z"""'" '
zwanymdaleJWykonawcq "
zostaia zawarta umowa nastepujqcej treéci:

§ 1 .
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia ,,Usiugi
geodezyjne dla potrzeb Spoiki".

§2.
1) Zakres realizacji przedmiotu zaméwienia o ktérym mowa w §1 okreélony zostai w szczegéiowym

opisie zaméwienia- zaIacznik nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy.
2) Zakres zadaI’I wymienionych w szczegéiowym opisie zaméwienia stanowi prognoze.

zapotrzebowania Zamawiajqcego
§ 3.

Strony ustaIajaj, 2e Wykonawca wykonywaé bedzie prace okreélone w §1 w okresie 2 lat od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ....................................

§4.
Wykonawca realizowac bedzie zaméwienie sukcesywnie pIzy zastosowaniu cen jednostkowych
wskazanych przez Wykonawce w formuIarzu oferty - zaiacznik nr 2 do umowy.

§5.
1. Nad prawidiowym przebiegiem prac ze strony Zamawiajqcego nadzor bedzie sprawowai Pan

Krzysztof Linkiewicz- tel.
2. Nad prawidiowym przebiegiem prac ze strony Wykonawcy nadzér bedzie sprawowai

3. Strony zastrzegaja sobie. rnozliwosé znnian osc'Jb nadzorujqcych. Strony beda powiadamiaé sie
o tych zmianach w formie pisemnej.

§6.
Wykonawca zobowiqzuje sie do realizacji przedmiotu zaméwienia w moZIiwie najkrétszym czasie,
zapewniajac solidnoéé wykonania usiugi.

§7.
1. Wykonawca zobowiqzany jest przystapié do wykonywania przedmiotu zamowienia w ciqgu

1 godziny od telefonicznego wezwania Zamawiajacego. Wykonawca musi byc dyspozycyjny 24
godsobe przez 7 dni w tygodniu.

2. W terminie do 1 dnia po wykonaniu prac poIowych w terenie, Wykonawca dostarczy
Zamawiajqcemu szkice polowe. Szkice polowe winny byé uszczegoiowione o opisy, rzedne
wysokoéciowe oraz domiary.

3. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie zgodnie z Ustawq z dnia 17.05.1989 I. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity, Dz.U.89.30.163 z pozniejszymi zmianami.
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§8.
1. Strony ustalaja, 2e obowiqzujc je formq wynagrodzenia, bedzie wynagrodzenie niezmienne

ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do kofica realizacji cen jednostkowych,
okreélonych przez Wykonawca w formularzu oferty - zatacznik nr 2 do umowy. ‘

2. Za realizacje przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenia maksymalne
w kwocie netto + 23 % VAT tj. brutto. zgodnie z oferta
Wykonawcy, ktéra stanowi integralnq czeéé umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 ustalone zostato na podstawie oferty Wykonawcy oraz
cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawca w formularzu oferty - zatacznik nr 2 do
umowy.

4. Przyjeta forma wynagrodzenia oznacza, 2e za ustugi niewykonane przez Wykonawca, choé objete
umowa nie naleZy sie wynagrodzenia. w zwiazku z czym ulegnie ono obniZeniu na zasadzie
ekwiwalentnoéci éwiadczer': stron.

5. W zwiazku z prawem Zamawiajqcego do zaniechania okreélonych ustug, Wykonawcy nie
przystuguja 2qdne roszczenia odszkodowawcze.

§9.
1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 bedzie regulowane na podstawie faktury VAT wystawionej

do 10 dnia kazdego miesiaca za miesiac poprzedni. Kazdorazowo do faktury Wykonawca zataczy
protokot zdawczo-odbiorczy, o ktérym mowa w zataczniku nr 1 i podpisany przez upowaZnione
osoby.

. Kazdorazowo zaptata naleZnoéci nastapi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajqcego.
Za date; zaplaty naleZnoéci uwaZa sie date wystania przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
Zamawiajqcy oéwiadcza, i2 posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 671 -00-1 2-257.
Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: ...............................
Wykonawca jest uprawniony do Zadania od Zamawiajacego odsetek za zwtoke w zaptacie
naleZnoéci wynikajacej z faktury. w wysokoéci odsetek ustawowych.

§1 0.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

§1 1 .
W czasie wykonywania zadania Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte
z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego z przepisami branZowymi. Odpowiedzialnoéé
Wykonawcy rozciqga sie takZe na wymienione wyZej zagadnienia w odniesieniu do pracownikéw
dzialajqcych na rzecz Wykonawcy.

N
9

’?
?

?

§12.
1. Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od catego wynagrodzenia okreélonego w § 8 ust. 2,

i nazywanego ni2ej "wynagrodzeniem". w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1.1 .Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy — w wysokoéci 10%

wynagrodzenia umownego brutto.
1.2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownq za odstapienie od umowy z przyczyn

zaleZnych wytacznie od Zamawiajqcego — w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach
ogélnych, o ile wartoéé zastrzeZonych kar nie pokrywa wysokoéci szkody, a takZe
w przypadkach zawinionych przez drugq strong, dla ktérych kar umownych nie zastrzeZono.

§13.
1. KaZda ze stron ma prawo rozwiazania umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia,

o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku raZacego naruszenia przepiséw niniejszej umowy przez
Wykonawca lub nieprawidtowego i niestarannego realizowania przedmiotu zaméwienia.

3. W wypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca moZe qaé jedynie wynagrodzenia za czeSé
umowy wykonana do daty wypowiedzenia umowy, z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa
w ust. 1.

§14.
1. Strony pod rygorem niewaznoéci nie moga zmieniaé postanowieh niniejszej umowy ani

wprowadzaé nowych postanowiefi do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jeZeli
przy ich uwzglednianiu naleZatoby zmienic': treéé oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
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oferenta chyba, 2e koniecznoéc’: wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznoéci, ktérych nie
moina byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowieh umowy, 2 zastrzeZeniem pkt.1 moze nastapic': za zgoda obu stron wyraZonq
na piSmie, pod rygorem niewaZnoéci takiej umowy.

§15.
Spory, mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiqzujq sis,- rozstrzygaé
polubownie. W razie braku mozliwoéci polubownego zaltatwienia sporéw, beda one rozstrzygane
przez Sad Gospodarczy wtaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq stosuje sit-g przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu
cywilnego.

§17.
Umowe niniejszq sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz
dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalqczniki:

1. Szczegéfowy opis zaméwienia — zaJacznik nr 1 do umowy.
2. Formularz oferty - zalacznik nr 2 do umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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szczeeOLowv OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Zalqcznik nr 1 do umowy

Uslugi geodezyjne bedq prowadzone na obszarze dziafania spétki tj. powiat kolobrzeski oraz gmina
Stawoborze.
I. Opis wykonywanych usfug geodezyjnych:
5. Sporzqdzenie inwentaryzacji geodezyjnej dla potrzeb MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu

obejmujace:
a) sukcesywne usfugi inwentaryzacji geodezyjnej: zasuw, hydrantéw, studni kanalizacyjnych i
wodomierzowych, sieci oraz przyiqczy wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z naniesieniem ich
na mape numerycznq - w przypadku braku elementu na w/w mapie, lub naniesienie réinic
pomiedzy wykonanq inwentaryzac a stanem faktycznym;
b) przeprowadzenie domiaréw kaidego zinwentaryzowanego elementu naniesionego na mapg
numerycznq wraz z wykonaniem szkicéw geodezyjnych
c) wykonanie inwentaryzacji wysokoéciowej z podaniem rzednych dna oraz terenu w przypadku
studni kanalizacyjnych iwodomierzowych wraz z naniesieniem pomiarow na mapg numerycznq
oraz ewentualnych zmian w przypadku réinic pomiedzy stanem faktycznym (pomierzonym), a
istniejacym na mapie;
d) naniesienie opisu nad przewodami wodociqgowymi i kanalizacyjnymi typu: érednica,
nieczynny, szt.;
e) przedstawienie wynikéw inwentaryzacji do Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w
Koiobrzegu;
f) sporzqdzenie inwentaryzacji powykonawcze, ktérq naleiy dostarczyé w formie papierowej 3
egzemplarze oraz w formie cyfrowej plik .dwg lub .dxf
g) do kaidej wykonanej usiugi naleiy doiaczyé protokéi odbioru
h) zinwentaryzowane sieci i przyiacza naleiy oznaczyc’: kolorem: brazowy dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ciemno zielony dla kanalizacji sanitarnej tiocznej, niebieski dla sieci wodociagowej,
czerwony dla domiaréw.

6. Wykonawca zobowiazany jest przystqpié do wykonywania ustugi w ciqgu 1 godziny od
telefonicznego wezwania Zamawiajqcego. Wykonawca musi byé dyspozycyjny 24 godz./dobe
przez 7 dni w tygodniu.

7. Do 1 dnia po wykonaniu prac polowych w terenie, Wykonawca dostarczy zamawiajacemu szkice
polowe. Szkice polowe winny byé uszczegéiowione o opisy, rzqdne wysokoéciowe oraz domiary

8. Termin wykonania us’rugi 24 miesiqce od daty podpisania umowy

II. Zakres wykanywanych uslug geodezyjnych:
16. Wytyczenie trasy sieci wodociqgowej — budowa nowej sieci {qcznie z punktami, weztami i

wiaczeniami oraz armature} ( peIen zakres)
17. Wytyczenie trasy sieci kanalizacjisanitarnej — budowa nowej sieci {qcznie z punktami, wezfami i

w’rqczeniami oraz armaturq ( peten zakres)
18. lnwentaryzacja powykonawcza przy’tqcza wodociqgowego — komplet lacznie z armaturq

punktami, studniami wodomierzowymi odgaiezieniami w obrebie przytqczonej dziatki lub
przyiaczonego budynku. W przypadku odgaiezier’r rozdzielonych na zewnatrz budynkow za
pomocq zasuwy domowej naleiy traktowaé jako dwa oddzielne przyfacza wodociqgowe.

19. lnwentaryzacja powykonawcza przyfacza kanalizacji sanitarnej — komplet iacznie z armatura
punktami, studniami kanalizacji sanitarnej, przepompowniq domowq, odgatezieniami w obrebie
przyiqczonej dziatki lub przyiqczonego budynku. Pomiar naleiy dokonac’ od miejsca qczenia tj.
kolektora g16wnego.W przypadku wspélnego przyiqcza pomiaru naleiy dokonaé w nastepujqcy
sposéb: jako jedno przyiqcze naleiy traktowaé odcinek od miejsca wiqczenia poprzez studnie
rozgafeina do obiektu plus drugie przqcze od studni rozgaieinej do obiektu. Tak wiec wspélne
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20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

przviacze kanalizacji sanitarnej z rozdziaiem na zewnatrz obiektu naleiy traktowaéjako dwa
oddzielne przyiqcza, a z rozdziaiem wewnatrz obiektu jako jedno. Pozostaie odgaiezienia
prostopadie do obiektu naleiy traktowaé jako skiadowq jednego przyiqcza.
Inwentaryzacja sieci wodociqgowych bez zasuw i hydrantéw - inwentaryzacja obiektéw liniowych
wraz z opisem i rzednymi
Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej - inwentaryzacja obiektéw liniowych bez stud ni wraz z opisem
i rzednymi
Inwentaryzacja zasuw i hydrantow (punkty geodezyjne) wraz z domiarami
Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych i studni wodomierzowych, studni wéd ujmowanych wraz z
domiarami i rzgdnymi.
Opis sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych i przyiqczy (zapis nieczynny lub érednica nad
przewodem, zmiana opisu)
Inwentaryzacja wezia zaséw wraz z domiarami i opisem
Podziai geodezyjny dziaiki z przygotowaniem dokumentacji prawnej g podziai na 2 dziaiki“
Podziai geodezyjny dziaiki z przygotowaniem dokumentacji prawnej - za kaidq nastepnq dziaike‘“
Rozgraniczenie dziaiki“
Wskazanie punktow granicznych*
Trasowanie sieci wod - kan. niezinwenta ryzowanej w terenie — ustalenie prze biegu

* wymagany wypis i wyrys na kaida z dziaiek
Zakres wykonywanych robét geodezyjnych wraz z prognozowanq iloéciq usiug obejm uje formularz
cenowy stanowiacy zaiqcznik nr 2.
III. Wymagania:
4.

5.

6.

Wykonawcy ubiegajacy sie o zaméwienie muszq speiniaé warunki udziaiu w postepowaniu
dotyczace:

- posiadania uprawnier’i do wykonywania okreélonej dziaialnoéci lub czynnoéci, jeZeli
przepisy prawa nakiadajq obowiazek ich posiadania. Kopie uprawnier‘i naleiy zaiaczyt': do
oferty. Ofety bez kopi wymaganych uprawniefi zostana odrzucone.
posiadania wiedzy i doéwiadczenia.
dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia.

o wykonawca musi dysponowaé osobq, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonaniu
niniejszego zamowienia, odpowiedzialnq za éwiadczenie usiugi tj.
geodeta - posiadajacym uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno —
wysokoéciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych Iub od powiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiqzujacych przepiséw.

Wynagrodzenie.
Wynagrodzenie bedzie regulowane na podstawie faktury VAT 2 zaiqczonym protokéiem
zdawczo - odbiorczym inwenta ryzacji z wyszczegélnieniem tabelarycznym wykonanych
robot. Wykaz tabelaryczny musi zawierac’: opis robot zgodny z opisem robot zawartym w
zaiaczniku nr 2. W tabeli naleiy wyszczegolnié rodzaj robot, iloéé, jednostkq miary, cene
jednostkowq netto, wartoéc’, sums; robot. Protokéi stanowi potwierdzenie wykonania robot
oraz dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem wniesienia
pomiaréw do zasobow geodezyjnych. Wzér protokoiu zostanie ustalony po podpisaniu
umowy. Zap’rata naleinoéci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie
wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 23 date zapiaty
naleinoéci uwaia sie date wysiania przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Termin realizacji usiugi 2 Iata

Postepowanie nr SITE/2021 Strona: 18/18


