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Nr sprawy: 2/JRP/DK/2011    Słupsk, 12.04.2011r. 
 

Warunki zamówienia  
na modernizację stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie  

w miejscowości Dębnica Kaszubska. 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
SPV Spółka z o.o. 
ul. Zjednoczenia 38 
76-248 Dębnica Kaszubska 
 
reprezentowana przez pełnomocnika: 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 16.03.2011r.  
 

2. ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. (59) 842 60 51 
fax (59)  841 83 02 
e-mail: jrp.kancelaria@wodociagi.slupsk.pl 

 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

 
Zamówienie prowadzone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji bez stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Do negocjacji Zamawiający zaprosi wybranych przez siebie Oferentów, którzy złoŜą w terminie 
oferty wstępne, spełniające warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie 
moŜliwość swobodnego wyboru ofert do dalszych negocjacji. 
 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb 

na rzece Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska.  
2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inwestycji pn. „Budowa przepławki dla ryb 

oraz rozbiórka starego jazu wraz z wykonaniem bystrza kamiennego na rzece Skotawie w 
m. Dębnica Kaszubska”, dofinansowanej w ramach środka 3.2. Ochrona i rozwój fauny i 
flory wodnej - Program Operacyjny „ ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 
00001-61721-OR1100001/10 z dnia 3.11.2010 r.  

3) Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony, w załączonej do niniejszych WZ 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego: 
1. Pozwolenie na budowę nr 41/2007 z dnia 14.06.2007r. wraz z Projektem Budowlanym 

„Modernizacji stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie w 
miejscowości Dębnica Kaszubska” na działce nr 945 oraz informacją do planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

2. Projekt Wykonawczy „Modernizacji stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na 
rzece Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska” na działce nr 945, z sierpnia 
2007r. 

3. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót „Modernizacji stopnia wodnego z 
budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska”, z 
sierpnia 2007r. 
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4) Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją Projektową 
oraz wszystkimi wymaganiami określonymi w Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 41/2007 z 
dnia 14.06.2007r. 

5) Wykonawca wskaŜe do realizacji Przedmiotu Zamówienia kierownika budowy 
posiadającego wymagane Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie. 

6) Wykonawca jeśli wystąpi taka potrzeba, będzie na bieŜąco opracowywał niezbędne do 
realizacji robót budowlanych projekty oraz rysunki (np. warsztatowe, inne), oraz dopełni 
wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa (w tym uzyska wszelkie uzgodnienia, 
pozwolenia i decyzje) niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

7) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. 

8) Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z 
ww. rozporządzeniem. 

9) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjna inwestycji w tym w szczególności: 
a. geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie 
b. czynności geodezyjne w toku budowy 
c.    czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
d. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 

zasadniczą i zarejestrowanie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie 

10) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy, oraz Robót poza Terenem Budowy a takŜe Materiałów i Urządzeń stosowanych do 
realizacji Robót, w okresie trwania realizacji umowy aŜ do zakończenia odbiorów i Przejęcia 
Robót przez Zamawiającego. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ujęcia wody dla Zamawiającego w stopniu 
zapewniającym niezakłócony charakter oraz ciągłość prowadzonej przez Zamawiającego 
działalności.  

12) Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 
oraz terenu w pobliŜu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne waŜne szczegóły naleŜy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie 
zdjęć/filmu i opisu) naleŜy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w 
wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli 
podczas wizji lokalnej nie ujawniono Ŝadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaŜe 
Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku 
uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

13) Wykonawca wykona Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu), 
spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki. 

14) Wykonawca wykona we własnym zakresie, o ile będzie to niezbędne do realizacji robót 
objętych niniejszymi WZ, następujące dokumenty: 

a. projekt technologii i organizacji budowy 
b. projekt zasilenia tymczasowego w energię elektryczną dla celów budowy, 
c.   projekt zaopatrzenia w wodę terenu budowy, 
d. projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
e. projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót stałych, w tym w szczególności: 
i. projekty umocnienia ścian wykopów, 
ii. projekty odwodnienia wykopów, 
iii. projekty rusztowań, 
iv. projekty zabezpieczeń BHP 
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f. dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w 
szczególności dla robót zanikających, 

g. dokumentację powykonawczą, 
h. instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim,  
i.    instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego, 

15) Wszystkie dokumenty naleŜy opracować w języku polskim, w formie spójnych opracowań o 
czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umoŜliwiającymi jednoznaczne 
określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe 
odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. Wszystkie dokumenty naleŜy dostarczyć 
Zamawiającemu w liczbie 3 egzemplarzy wydruków i w wersji elektronicznej.   

16) Wykonawca przygotuje i przekaŜe Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach kompletną 
dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie robót. 

17) Wykonawca robót udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres nie krótszy niŜ 36 
miesięcy od dnia zakończenia robót. 

18) Przedmiot umowy powinien być wykonany w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy 
prawa wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, ponadto Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

a. stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 
późniejszymi zmianami), 

b. stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

c.   stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 07.39.251 z późn. 
zm.). 

19) Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

20) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji roboty 
budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz zawarcia umowy i wykonania Przedmiotu Zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej 
poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej naleŜy uzgodnić z Zamawiającym z min. 3 
dniowym wyprzedzeniem. 

21) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający 
Ŝąda wskazania w ofercie zakresu przedmiotu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcom.  

22) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za czynności wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty działające w jego 
imieniu. 

23) W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Dla potrzeb 
prowadzenia rozliczeń Wykonawca w ofercie przedstawi Zamawiającemu „Tabelę 
elementów rozliczeniowych”, zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem umowy na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po 
zakończeniu (wykonaniu) kaŜdego z nich odrębnie. Tabele naleŜy przygotować w oparciu o 
przedstawione przez Zamawiającego i załączone do niniejszej WZ przedmiary robót: 

a. Przepławka dla ryb 
b. Jaz 
c.    Rurociąg ujęciowy PEHD 300/338mm 
d. Bystrze kamienne  

UWAGA!  Dostarczone przedmiary są elementem pomocniczym, mającym ułatwić 
Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny moŜe nie być kompletny, a 
sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii 
wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady 
rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z WZ. 

24) W związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia 
polis ubezpieczeniowych, na kwotę nie niŜszą niŜ wartość wynagrodzenia Wykonawcy 
określoną w ofercie, obejmujących odpowiedzialność wynikającą z prowadzonych robót 
budowlanych (szkody na osobach lub na mieniu) w zakresie określonym w WZ. 
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25) Inwestor w dniu 5 czerwca 2009 r. rozpoczął realizację Inwestycji wyznaczając obrys 
projektowanej przepławki według dostarczonego projektu. Stosowny zapis umieszczony 
został w dzienniku budowy nr 17/2009.   

 
5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 

45240000-1 Budowa inŜynierii wodnej 
 
6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZ ĘŚCI 

 
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. 

 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia tj. zakończenia całości robót budowlanych wraz                      
z przekazaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
uŜytkowanie, upływa z dniem 30 września 2011 r. Data  Rozpoczęcia planowana jest na 16 maja 
2011r.  

 
8. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci którzy: 
 

1. Spełniają niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

a. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegaj ące na budowie 
obiektów in Ŝynierii wodnej na rzece, ka Ŝda o warto ści co najmniej 600 000,00 zł 
netto.  
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszych WZ) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

 
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
a. Wykonawca wskaŜe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami w tym:  

 
osob ę przewidzian ą do pełnienia funkcji kierownika budowy spełniaj ącą 
nast ępujące warunki:  

 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji 
budowle hydrotechniczne lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, która to osoba w przeciągu 3 lat od dnia 
ogłoszenia zamówienia pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej jednego 
obiektu budowlanego będącego obiektem inŜynierii hydrotechnicznej (zgodnie z 
Załącznikiem nr 4  do WZ) 
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Oświadczenie, Ŝe wymagana osoba, które będzie pełnić funkcję kierownika budowy 

posiada wymagane uprawnienia. 
- wypełniony Załącznik nr 4  – Wykaz osób, 
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby wskazanej w 

Załączniku nr 4 (jeŜeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów).  

 
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

a. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe na 
rachunku bankowym bądź spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność 
kredytową w minimalnej wysokości: 800 000,00 zł 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 
 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
a) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w minimalnej 
wysokości 800 000,00zł 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku z wystąpieniem jednej z następujących 

okoliczności: 
 
1) zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 
2) wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
3) otwarto w stosunku do nich likwidację lub ogłoszono ich upadłości, 
4) członek organu zarządzającego/wspólnik/właściciel został prawomocnie skazany za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przestępstwo skarbowe ani inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  
- oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawców w stosunku do 
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, 
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którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), wystawiona nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), wystawiona nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
Pełnomocnik oceni spełnianie tych warunków na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów.                
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki wykonawca spełnił. 
Wykonawca nie moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych 
podmiotów.   
Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na 
powyŜej przedstawionych warunkach.  
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyŜej muszą zostać złoŜone w formie oryginału bądź 
kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

 
 

10. ZAWARTOŚĆ OFERTY WSTĘPNEJ 
 
 

10.1. Oferta winna być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem 
niewaŜności. 

10.2. Oferta powinna zostać złoŜona na Formularzu oferty – Załącznik nr 1.  
10.3. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 8.1.  
10.4. Do oferty naleŜy dołączyć: 

10.4.1.  parafowany projekt Umowy - Załącznik nr 5 , 
10.4.2. Tabelę elementów rozliczeniowych i Przedmiary opracowaną zgodnie z pkt 4.23 WZ, 
10.4.3. potwierdzenie wniesienia wadium zgodnie z pkt 11 WZ.  

10.5. Dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, 
gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonych dokumentów. 

 
 

8. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY OS TATECZNEJ 
 

8.1 Formularz oferty – Załącznik nr 1 . o treści odpowiadającej ustaleniom poczynionym w 
trakcie negocjacji.  

8.2 Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji projektu umowy, w przypadku zmiany jego 
postanowień w trakcie negocjacji.  

8.3 Ostateczna Tabela elementów rozliczeniowych i Przedmiary odpowiadające cenie 
ryczałtowej za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w ofercie o której mowa w pkt 
8.1. 

8.4 ZłoŜenie oferty końcowej nastąpi w terminie ustalonym w trakcie negocjacji.  
8.5 Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty końcowej poprzez zawarcie                         

w protokole z negocjacji oświadczenia Wykonawcy przedstawiającego treść oferty 
końcowej, w szczególności poprzez podtrzymanie treści oferty wstępnej z uwzględnieniem 
zmian wynikających z protokołu negocjacji.   

 
 

11. WADIUM 
 

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 
11.2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
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3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać przelewem na konto Pełnomocnika Bank 
PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425  w terminie do dnia 28.04.2011r. 
godz. 10:00 z dopiskiem na przelewie wadium w post ępowaniu na budow ę przepławki dla 
ryb na rzece Skotawie , natomiast w pozostałych akceptowalnych formach naleŜy składać w 
kasie, w siedzibie Pełnomocnika w Słupsku, przy ul. E. Orzeszkowej 1, do dnia 28.04.2011r. 
godz. 10:00.  

11.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Pełnomocnika), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 
siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin waŜności gwarancji 
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Pełnomocnika gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy lub zawarcie umowy 
stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 

11.5.  Pełnomocnik zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub 
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana.. 

11.6. Pełnomocnik zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

11.7. Pełnomocnik zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy. 
 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

12.1 Pełnomocnik wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
12.2 Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

umowy. 
12.3 Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

12.3.1 Pełnomocnik ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej  
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości  
10 % ceny podanej w ofercie. 

12.4 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy najpóźniej z datą zawarcia umowy. 

12.5 Forma zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
12.5.1 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej z następujących form: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

12.5.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać przelewem na   
konto Zamawiającego SPV Sp. z o.o. 38 1240 3770 1111 0010 3906 3721, 
natomiast w pozostałych akceptowalnych formach naleŜy składać w kasie, w 
siedzibie Zamawiającego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 38, pokój nr 
8.  
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12.5.3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

12.5.4 JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

12.5.5 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, Pełnomocnik moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

12.5.6 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. Potwierdzeniem 
tego będzie protokół odbioru całości Przedmiotu Zamówienia podpisany przez 
Zamawiającego. 

12.5.7 Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia , która zostanie zwrócona w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
12.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 
12.2. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena jest ceną ryczałtową i musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych Warunków Zamówienia oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w WZ. 
12.4. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
 
13. KRYTERIA WYBORU OFERT  
 

13.1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 
2) Cena – 100% 

13.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszymi zasadami: 
1) Kryterium ceny:  

Pc = (Cn : Co) x 100  
gdzie:  
Pc – ilość punktów za cenę (max. 100)   
Cn – cena najniŜsza wśród ofert 
Co – cena danego Wykonawcy – w złotych 

13.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia łącznie następujące 

warunki: 
1) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Warunkach Zamówienia. 
2) Zawiera najkorzystniejszą cenę. 

 
  

14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOśENIA OFERTY WSTĘPNEJ 
 

Ofertę wstępną naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Pełnomocnika 
w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek A, sekretariat) do dnia 28.04.2011r. do godz. 
10:00. Kopertę naleŜy zaadresować na adres Pełnomocnika wraz z podaniem nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz opisać następująco: „Oferta wst ępna na budow ę przepławki dla ryb na rzece 
Skotawie ”. 
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15. MIEJSCE I TERMIN NEGOCJACJI 
 
Negocjacje odbędą się w siedzibie Pełnomocnika w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 w terminie 
uzgodnionym z Pełnomocnikiem (w m-cu kwietniu 2011 r., w godzinach od 8.00 do 14.00).  

 
 

16. OSOBY UPOWAśNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 
 

16.1. Sprawy formalne – Donata Feszak tel. (059) 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl   
16.2. Sprawy techniczne Andrzej Mielczarek tel. (059) 841 83 90 a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl  

 
17. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
Pełnomocnik zastrzega sobie moŜliwość uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym jego etapie, bez 
podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku uniewaŜnienia postępowania. 

 
Załączniki:  
Nr 1 – Formularz oferty wstępnej 
Nr 2 – Formularz oświadczenia o braku wykluczenia 
Nr 3 – Formularz - Wykaz robót 
Nr 4 – Formularz – Wykaz osób 
Nr 5 - Projekt umowy 
Nr 6 – dokumentacja projektowa: 
1) Pozwolenie na budowę nr 41/2007 z dnia 14.06.2007r. wraz z Projektem Budowlanym 

„Modernizacji stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie w miejscowości 
Dębnica Kaszubska” na działce nr 945 oraz informacją do planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 

2) Projekt Wykonawczy „Modernizacji stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece 
Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska” na działce nr 945, z sierpnia 2007r. 

3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót „Modernizacji stopnia wodnego z budową 
przepławki dla ryb na rzece Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska”, z sierpnia 2007r. 

4) Przedmiar Robót: 
a. Przepławka dla ryb 
b. Jaz 
c. Rurociąg ujęciowy PEHD 300/338mm 
d. Bystrze kamienne  

5) Dokumenty mówiące o rozpoczęciu budowy: 
a. Dziennik Budowy nr 17/2009 wydany 11.05.2009r. – strona 1,2. 
b. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robot budowlanych z dnia 19.05.2009r.  

 
 

 
 
Sporządził: 
Donata Feszak 

Zatwierdził: 


