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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Roboty budowlane � 

Dostawy � 

Usługi x  

Wypełnia Urząd Publikacji 
 
Data otrzymania ogłoszenia__________________________ 

Nr identyfikacyjny_________________________________ 

 

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)?      

NIE  �   TAK   x 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Nazwa 
„Wodoci ągi Słupsk „ spółka z o.o  
 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów 
 
Antoni Taraszkiewicz – (Kierownik JRP- w 
zakresie merytorycznym) tel.059/ 8418360 
Jolanta Lelakowska ( w sprawach 
dotycz ących procedury zam. publicznych) 
tel. 059/ 8418394 
 

Adres 
Ul. E. Orzeszkowej 1 
 

Kod pocztowy: 
 76-200 
 

Miejscowość 
Słupsk  
 

Kraj: 
Polska  
 

Telefon 
+48 59/ 84 260 51 do 57  

Faks 
+48 59/ 84 222 07 

Poczta elektroniczna (e-mail) 
sekretariat@wodociagi.slupsk.pl  
 
 

Adres internetowy  
www.wodociagi.slupsk.pl  
 

 
 

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO śNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE  

Taki jak w pkt. I.1  x       

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO śNA UZYSKAĆ DOKUMENTACJ Ę 

Taki jak w pkt. I.1  x       

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALE śY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

Taki jak w pkt. I.1  x       

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO* 

Podmiot prawa publicznego      x 



 

    

SEKCJA II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

II.1)  OPIS 

II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane  
 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy   
 
 
II.1.3) Rodzaj zamówienia na usługi  

 Kategoria usług   12 
 

II.1.4) Czy jest to umowa ramowa? * NIE x TAK  � 
 

II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego* 
InŜynier dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według 
warunków kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy. 
 
II.1.6) Opis/ przedmiot zamówienia  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie roli InŜyniera dla Projektu pn. „Program 
gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” w rozumieniu „Warunków kontraktowych dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, Drugie wydanie angielsko-
polskie 2004, Tłumaczenie pierwszego wydania 1999 (tzw „śółty FIDIC”) oraz pełnienie nadzoru 
Inwestorskiego w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego. 
 

Termin wykonania: 

InŜynier rozpocznie wykonywanie umowy na  usługi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego 
polecenia wydanego przez Zamawiającego, jednak nie później niŜ w terminie trzech miesięcy od 
daty zawarcia umowy. 
Termin wykonania umowy kończy się z chwilą rozliczenia ostatniego z nadzorowanych 
kontraktów na roboty  zgodnie z warunkami FIDIC. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III  SIWZ.   
 

II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw 

Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Polska 
 

II.1.8) Nomenklatura 

II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

74.00.00.00-9 ����-�  ����-�  ����-� 
Dodatkowe 
przedmioty 

74.23.15.40-4 
 

����-�  ����-�  ����-� 
 

 
II.1.8.2) Inna odpowiednia  nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC) _______________________________________ 
 
 
II.1.9) Podział zamówienia na części   

NIE x TAK � 
 

 
II.1.10) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej  

NIE   x TAK   � 
 
II.2)  WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  



 

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia  
Wartość zamówienia powyŜej 130. 000 EURO. 
 
Przedmiot zamówienia stanowi usługa obejmująca pełnienie roli InŜyniera nad realizacją Projektu 
obejmującego trzy kontrakty na roboty budowlane (realizowane według Warunków Kontraktowych 
dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, Drugie wydanie angielsko-
polskie 2004, Tłumaczenie pierwszego wydania 1999 (tzw. ”śółtego FIDIC”) oraz nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego zgodnie z najlepsza wiedzą i 
zasadami sztuki budowlanej.  
 
InŜynier będzie odpowiedzialny w szczególności za: zarządzanie finansowe, techniczne i 
administracyjne kontraktami na roboty w tym: monitorowanie postępu Kontraktów na roboty 
łącznie z raportowaniem w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie i w oparciu o wymagania 
Zamawiającego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ściśle 
według zasad obowiązujących przy wdraŜaniu Funduszu Spójności. 

 

II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogą być wykonane  

 
 

II.3)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  

 Okres w miesiącach  ��  i/ lub w dniach  ��� (licząc od daty udzielenia zamówienia) 

Lub: Data rozpoczęcia ��/��/���� i/ lub zakończenia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,  
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy) 
Wadium – 75.000,00 PLN  
 
Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy - 10% ceny całkowitej oferty. Wybrany 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść  zabezpieczenie naleŜytego wykonania w terminie  6 dni  od 
dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed  datą zawarcia umowy. 

 
 
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów (o ile 

dotyczy) 
a) Zamówienie będzie finansowane z następujących źródeł: 
- Fundusz Spójności                                - 70 % wartości zamówienia; 
- Zamawiający                                          - 30% wartości zamówienia. 
 b) Płatności dla Wykonawcy będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

(Część II SIWZ) 
 
 

III.1.3) Forma prawna, jak ą musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której 
udzielono zamówienia (o ile dotyczy) 

 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
      najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
      następującą formę prawną: umowa cywilna. 
b) Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze oferty, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem 
umowy, Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłoŜą Zamawiającemu oryginał umowy 
opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków kaŜdego z Wykonawców 
przy realizacji niniejszej umowy i sposób współdziałania przy wykonywaniu robót. 
 
III.2)  WARUNKI UCZESTNICTWA  
 



 

III.2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i 
techniczne 

 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą być 
złoŜone przedmiotowe dokumenty dla ka Ŝdego z nich) , 

2) dokumenty stwierdzające, Ŝe wskazani w pkt.2.1.3 w niniejszym ogłoszeniu  
specjaliści nr 3,4,5,6,7 i 8, którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia. Dla wymienionych w pkt 2.1.3 Inspektorów 
Nadzoru ( specjaliści nr 3, 4, 5, 6, 7) naleŜy załączyć waŜne uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, za którą poszczególny 
Inspektor Nadzoru będzie  odpowiedzialny i aktualny dokument stwierdzający 
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dla 
Projektanta (specjalisty nr 8) naleŜy załączyć uprawnienia do projektowania w 
specjalności instalacji sanitarnych i aktualny dokument stwierdzający wpis na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z późn. zm). W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub w ięcej Wykonawców w 
ofercie musz ą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla ka Ŝdego z nich) : 

1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  
wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał techniczny i 
kadrowy oraz ł ączne kwalifikacje i do świadczenie) : 

1) posiadać średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w wysokości minimum 15 
pracowników, w tym co najmniej 5 inŜynierów (w branŜach związanych z gospodarką 



 

wodno-ściekową) i posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w liczbie 3 
osób  w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz 
liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3  do IDW, 

2) wskaŜe do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywania przez nich czynności tj. 

                   a) Kluczowy Specjalista nr 1:  
                   Kierownik Zespołu - InŜynier Rezydent posiadający: 
 
                    - wykształcenie wyŜsze techniczne 

- waŜne i stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującym polskim 
Prawem Budowlanym  
- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe 
- doświadczenie w kierowaniu jako Kierownik Projektu lub Kierownik Budowy przy 
minimum 2 zakończonych inwestycjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
kaŜda o wartości nie mniejszej niŜ 2.500.000 Euro (netto bez podatku od towarów i 
usług) w tym, co najmniej 1 zrealizowanej zgodnie z warunkami kontraktowymi 
FIDIC  
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie  

 
                   b) Specjalista kluczowy nr 2:  MenedŜer kosztów posiadający: 
 
                  - wykształcenie wyŜsze techniczne lub ekonomiczne 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe 
- doświadczenie w obmiarach, wykonywaniu kosztorysów, zestawień kosztów i w 
kontroli kosztów, umiejętność rozliczania robót budowlano-konstrukcyjnych, robót 
sieciowych, robót technologicznych i robót drogowych; 
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (tj. menedŜera kosztów) przy 
minimum 1 projekcie realizowanym zgodnie z Warunkami kontraktowymi wg FIDIC 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie 
- znajomość procedur FIDIC  

                
                c) Kluczowy Specjalista nr 3:  
                Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych 
 
                - wykształcenie wyŜsze techniczne budowlane 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat w 
wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru   
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
- doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości 
powyŜej 100 000 RLM, lub innego obiektu o podobnym zakresie robót budowlano-
montaŜowych z zakresu budownictwa wodno-ściekowego lub przemysłowego 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.  

 
                 d) Kluczowy Specjalista nr 4:  
                 Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji  i sieci sanitarnych 
 
                  - wykształcenie wyŜsze techniczne sanitarne, 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat w 
wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru   
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie, 



 

za który inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego 
- doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości 
powyŜej 100 000 RLM , 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie  

 
                e) Kluczowy Specjalista nr 5:   
                    Inspektor Nadzoru – specjalista  w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych 
 
                   - wykształcenie wyŜsze techniczne sanitarne, 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat w 
wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru   
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie 
za który inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego 
- doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody o 
wydajności min. 10 tys m 3 /d, z ujęć wód podziemnych 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie  

              
 f) Kluczowy Specjalista nr 6:  

                 Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych 
 
              - wykształcenie wyŜsze techniczne sanitarne, 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat w 
wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru   
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie 
za który inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego 
- doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę sieci kanalizacyjnych   
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie   

 
              g) Kluczowy Specjalista nr 7:  
                   Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń  
                   Elektrycznych i automatyki 
 
                - wykształcenie wyŜsze techniczne elektryczne, 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat w 
wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru   
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego 
- doświadczenie w nadzorowaniu robót elektrycznych i aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki (AKPiA) lub kierowaniu robotami elektrycznymi i aparatury 
kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) przynajmniej w 1 projekcie 
obejmującym budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości powyŜej 
100 000 RLM, lub innym obiekcie o podobnym zakresie robót elektrycznych i 
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) z zakresu budownictwa 
wodno-ściekowego lub przemysłowego 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie  

 
                h) Kluczowy Specjalista nr 8: Specjalista – Projektant, specjalista – technolog 
 



 

                  - wykształcenie wyŜsze techniczne sanitarne, 
- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 5 lat jako 
projektant w branŜy sanitarnej, 
- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
- łączne doświadczenie przy projektowaniu lub weryfikacji projektów min. 1 budowy 
lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wielkości powyŜej 100 000 RLM i 
kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 km , 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: 
wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do IDW oraz załączyć 
Ŝyciorysy osób proponowanych dla kaŜdego z ww. stanowisk sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5  do  IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte w 
Ŝyciorysach informacje (kopie: uprawnień budowlanych, aktualnych wpisów do właściwej izby 
samorządu zawodowego, inne). śyciorysy powinny zostać przedstawione maksymalnie na 3 
stronach kaŜdy i być własnoręcznie podpisane przez osoby, których dotyczą z ich pisemnym 
zastrzeŜeniem, iŜ wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. 

W przypadku wymogu znajomo ści języka polskiego przez w/w specjalistów Zamawiaj ący 
dopuszcza zamian ę tego warunku na zatrudnienie na własny koszt  przez Wykonawc ę 
tłumacza j ęzyka polskiego zapewniaj ącego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach miedzy  
Zamawiaj ącym a personelem, który zatrudni Wykonawca .  

  3)  Wykonał w okresie ostatnich trzech lat a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie, co najmniej 2 usługi podobne do niniejszego zamówienia. Przez usługę podobną 
naleŜy rozumieć realizację kontraktu usługowego spełniającego łącznie następujące warunki:             
a/ zawierającego wykonanie pełnienia funkcji InŜyniera Kontraktu dla zadań realizowanych według 
warunków kontraktowych FIDIC o wartości nadzorowanych robót, co najmniej 2.500.000,00 Euro  
(netto) kaŜda;           
b/ nadzorowany kontrakt dotyczył realizacji inwestycji w sektorze wodno – ściekowym, w tym 
doświadczenie to obejmuje nadzory nad budową lub modernizacją, co najmniej jednej 
oczyszczalni ścieków o wielkości, powyŜej 100 000 RLM;  
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 
wykaz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6  do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi 
naleŜyte wykonanie wskazanych usług. 

JeŜeli kwota w dokumencie wymienionym w  pkt 3. 3) pod ana będzie w innej walucie ni Ŝ 
Euro, Zamawiaj ący dokona jej przeliczenia na EURO według średniego kursu NBP na dzie ń 
ukazania si ę ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych  

4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana b ędzie ich ł ączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) :  

1) Wykonawca osiągnął w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczne obroty na poziomie nie 
mniejszym niŜ 400.000,00 Euro  . W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy (kaŜdy z Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą) zobowiązani są 
przedłoŜyć sprawozdanie finansowe, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym 
sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz 
zobowiązania i naleŜności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.  

2) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 90. 000,00 Euro   lub posiadać 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 90. 000,00 Euro .   

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (kaŜdy z Wykonawców 
składaj ących ofert ę wspóln ą) zobowiązani są przedłoŜyć informację z banku, 



 

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w którym 
posiadają rachunek bankowy, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w 
wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w 
wymaganej wysokości,  

3) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ 250 000,00 Euro (łącznie dla 
Wykonawców składających ofertę wspólną). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawca (kaŜdy z Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą) musi złoŜyć 
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ;  

JeŜeli kwoty w dokumentach wymienionych  w  pkt 4. 1),  2), 3) podane b ędą w innej 
walucie ni Ŝ Euro, Zamawiaj ący dokona ich przeliczenia na EURO według średniego 
kursu NBP na dzie ń ukazania si ę ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych . 

5. ZłoŜyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do  IDW, o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

6.Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 
U. Nr 71, poz. 646) 

1) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt. 2.1.1-1), 2.1.2.-2) i 2.1.2.-3), składa 
dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

2) jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt. 2.1.1 -1), 2.1.2 
-1), 2.1.2-2) oraz 2.1.2-3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Ocena spełniania przedstawionych powy Ŝej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”.  

 
III.2.1.1) Status prawny – wymagane dokumenty:     jak w pkt. III.2.1  
 
 
III.2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:      jak w pkt. III.2.1  
 
 

III.2.1.3) Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:    jak w pkt. III.2.1  
 
 
III.3)  SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIE Ń NA USŁUGI  

III.3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu? 

NIE � TAK x 
       Jeśli tak, wskazać odpowiednią  ustawę, rozporządzenie lub przepis administracyjny   
 
     Ustawa Prawo Budowlane 

III.3.2) Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych 
pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia? 

NIE � TAK x 



 

SEKCJA IV:  PROCEDURA 

IV.1)  RODZAJ PROCEDURY  
 

Otwarta x Przyspieszona ograniczona  � 

Ograniczona � Przyspieszona negocjacyjna � 

Negocjacyjna � 
 

IV.1.1) Czy wybrano juŜ kandydatów?  

 
IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:  
 

IV.1.3) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia  

 
IV.1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy) 

Numer ogłoszenia  w 
spisie Dz. Urz. UE 2005 /S 127-125808   z 05/07/2005 (dd/mm/rrrr) 

opublikowano w BZP Nr 141 z dnia 11.07.2005r., pozy cja 33487  

IV.1.3.2) Inne wcześniejsze ogłoszenia 
Numer ogłoszenia w 
spisie Dz. Urz. UE ����/S ���-�������   z ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
 

 
IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert  
 
IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT  

 A) NajniŜsza cena    x 

  
IV.3)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  01/PN/JRP/2006 
 

IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych 

Dostępne do 03/04/2006  
Cena :0  PLN  + koszty wysyłki   

Warunki i sposób płatności  

SIWZ  dost ępna na pisemny wniosek Wykonawcy: za zaliczeniem po cztowym lub w 
siedzibie Zamawiaj ącego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, Budynek A , pokój nr 16.   

 

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

03/04/2006     Godzina:  12,00 

 
IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów: 

 
 

IV.3.5) Język lub języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu : polski  
 

IV.3.6) Termin związania ofertą :  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

IV.3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 

IV 3.7.1) Osoby upowaŜnione do obecności  podczas otwarcia ofert: 
 

                Sesja otwarta  

IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce 



 

Data   03/04/2006   Godzina: 13,00 
Miejsce : „Wodoci ągi Słupsk „ spółka z o.o , 76-200 Słupsk , ul. E. O rzeszkowej 1, pokój nr 12 

 

SEKCJA VI:  INNE  INFORMACJE 

 

VI.1)  CZY PUBLIKACJA OGŁOSZENIA JEST NIEOBOWI ĄZKOWA ? 

NIE x TAK � 
 

VI.2)  O ILE DOTYCZY , WSKAZAĆ, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZAJ ĄCY SIĘ OKRESOWO, ORAZ 
PODAĆ PRZYBLI śONE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH OGŁOSZE Ń 
 
VI.3)  CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?* 

NIE � TAK x 
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia: 

     Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program go spodarki wodno- ściekowej w rejonie 
     Słupska” współfinansowany z Funduszu Spójno ści.  
 
VI.4)  INFORMACJE DODATKOWE  (o ile dotyczy) 
 
InŜynier rozpocznie wykonywanie umowy na  usługi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego 
polecenia wydanego przez Zamawiającego, jednak nie później niŜ w terminie trzech miesięcy od 
daty zawarcia umowy. 

Termin wykonania umowy kończy się z chwilą rozliczenia ostatniego z nadzorowanych 
 kontraktów na roboty  zgodnie z warunkami FIDIC. 
 

VI.5) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 30/01/2006  do UOPWE oraz BZP 


