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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ ĄCA  
 I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:    

"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, Kontakt "Wodociągi 
Słupsk" Spółka z o.o., Do wiadomości Andrzej Mielczarek, Jarosław Rzeczkowski, 
PL-76-200 Słupsk. Tel.  +48 59 840 00 39. E-mail 
jrp.jrzeczkowski@wodociagi.slupsk.pl. Faks  +48 59 840 00 39. 
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodociagi.slupsk.pl. 
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu 
kontaktowego. 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod 
adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać 
na adres: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

 I.2)  RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ ĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB 
PRZEDMIOTY DZIAŁALNO ŚCI:    
Podmiot prawa publicznego. 
Środowisko. 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie. 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
 II.1)  OPIS 
 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:   

InŜynier dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska”. 

 II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostaw lub świadczenia usług:   
Usługi. 
Kategoria usług: nr 12. 
Główne miejsce świadczenia usług: Miasto i gmina Słupsk, gmina Kobylnica. 

 II.1.3)  Ogłoszenie dotyczy:   
Zamówienia publicznego. 



 II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej: 
 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):   

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie przez wykonawcę funkcji 
InŜyniera dla Projektu pn. „Program Gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska”. 
InŜynier będzie nadzorował Kontrakty na Roboty realizowane według Warunków 
Kontraktowych FIDIC 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 1 wydania 1999), tzw. ”śółty FIDIC”. 
Roboty realizowane będą na terenie miasta Słupsk, gminy Słupsk oraz gminy 
Kobylnica. 

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
74000000, 74231540. 

 II.1.7)  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA):   
Tak. 

 II.1.8)  Podział na części:   
Nie. 

 II.1.9)  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   
Nie. 

 II.2)  WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  
 II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres:   

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie przez wykonawcę funkcji 
InŜyniera dla Projektu pn. „Program Gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska”. 
InŜynier będzie nadzorował Kontrakty na Roboty realizowane według Warunków 
Kontraktowych FIDIC 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 1 wydania 1999), tzw. ”śółty FIDIC”. 
Roboty realizowane będą na terenie miasta Słupsk, gminy Słupsk oraz gminy 
Kobylnica. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 881 865,45 EUR. 

 II.2.2)  Opcje: 
 II.3)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:    

Rozpoczęcie: Zakończenie: 31.12.2010. 

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   
 III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 III.1.1)  Wymagane wadia i gwarancje:   

Wymagane wadium: 80 000,00 PLN 
Wszelkie wymagania dotyczące wadium w formie gwarancji odnoszą się 
odpowiednio równieŜ do poręczeń. 
Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny 



całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w Formularzu Oferty. Wybrany 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania w 
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed 
podpisaniem umowy. Walutę zabezpieczenia stanowi EURO. Zabezpieczenie słuŜy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

 III.1.2)  Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących:   
a)Zamówienie będzie finansowane z następujących źródeł: 
- Fundusz Spójności 70%, 
- zamawiający 30%, 
b) płatności dla wykonawcy będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie (część II SIWZ). 

 III.1.3)  Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie 
udzielone zamówienie:   
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani na 7 dni przed podpisaniem 
Kontraktu na realizację zamówienia, przedłoŜyć Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych wykonawców zawierającą w swojej treści następujące 
postanowienia: 
(a) sposób ich współdziałania, 
(b) zakres prac powierzonych do wykonania kaŜdemu z nich, 
(c) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
(d) umowa powinna zawierać wskazanie, Ŝe jeden z wykonawców jest upowaŜniony 
do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich wykonawców razem i kaŜdego osobna oraz do przyjmowania płatności 
od 
Zamawiającego. 

 III.1.4)  Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:   
Nie. 

 III.2)  WARUNKI UDZIAŁU  
 III.2.1)  Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 

zawodowego lub handlowego:   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) 
posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich): 
a) 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, 
b) 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 i 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; 
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp , wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyć oświadczenie, sporządzone według załącznika nr 2 do IDW, o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt 1-4. 

 III.2.2)  Zdolność ekonomiczna i finansowa:   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma 
obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnianie tego warunku): 
a) Wykonawca osiągnął w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczne obroty na poziomie 
minimum 400 000,00 Euro. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument 
określający te przychody - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 
b) 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 zobowiązani są 
przedłoŜyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w 
której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 900 000,00 Euro (łącznie dla Wykonawców 
składających ofertę wspólną). 
- Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. c) obowiązuje przez cały okres 
niniejszej umowy. 
- W przypadku pokrywania zdarzeń z ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 
Wykonawca dokona doubezpieczenia do kwoty nie mniejszej niŜ 900 000 Euro. 
- Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu oryginały polis 
ubezpieczeniowych i dokumentów związanych z ewentualnym doubezpieczeniem 
do wglądu. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca złoŜy polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 III.2.3)  Zdolność techniczna:   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 
będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 



doświadczenie): 
a)wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa 
zamówienia na usługi, których przedmiotem było sprawowanie nadzoru nad 
budową, przebudową lub rozbudową: 
- co najmniej jednej stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków o wartości 
nadzorowanych robót nie mniejszej niŜ 2 500 000 euro (netto) oraz 
- co najmniej jednej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości 
nadzorowanych robót nie mniejszej niŜ 2 000 000 euro (netto). 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do IDW oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały 
wykonane naleŜycie. 
Przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez Wykonawców usługi 
polegające na nadzorze nad robotami zostały wykonane naleŜycie muszą zawierać, 
co najmniej: 
1) wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 
realizował roboty których dokumenty dotyczą, 
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 
3) wskazanie zakresu robót, 
4) wskazanie wartości robót, 
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
6) wskazanie miejsca wykonania, 
7) opinię podmiotu, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie, 
b) posiadać średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości: 
- minimum 15 pracowników w tym, co najmniej 5 inŜynierów w branŜach 
związanych z gospodarką wodno-ściekową, 
- minimum 3 pracowników personelu kierowniczego. 
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, 
c) wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 
osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i 
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywania przez nich czynności: 
Specjalista kluczowy nr 1: 
Kierownik Zespołu 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi, 
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum 2 zakończonych 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej kaŜda o wartości nie mniejszej 
niŜ 2 000 000 Euro netto, w tym co najmniej 1 zrealizowanej zgodnie z warunkami 
kontraktowymi FIDIC lub równowaŜnymi tj. warunkami kontraktowymi FIDIC 
dostosowanymi do prawa lokalnego państwa na terenie którego wykonywane były 
inwestycje, 
Specjalista kluczowy nr 2: 
Kosztorysant: 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu obmiarów, 



kosztorysów, zestawień i kontroli kosztów, 
Specjalista kluczowy nr 3: 
Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych: 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót lub nadzorze 
jako kierownik robót lub inspektor nadzoru z zakresu budownictwa wodno-
ściekowego w tym przynajmniej w 1 projekcie obejmującym budowę, rozbudowę 
lub przebudowę oczyszczalni ścieków lub stację uzdatniania wody, 
- 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, 
Specjalista kluczowy nr 4: 
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych: 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót lub nadzorze 
jako kierownik robót lub inspektor nadzoru z zakresu budownictwa wodno-
ściekowego w tym przynajmniej w 1 projekcie obejmującym budowę, rozbudowę 
lub przebudowę oczyszczalni ścieków, 
- 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, 
Specjalista kluczowy nr 5: 
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych: 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót lub nadzorze 
jako kierownik robót lub inspektor nadzoru w tym przynajmniej w 1 projekcie 
obejmującym budowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody, 
- 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, 
Specjalista kluczowy nr 6: 
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych: 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót lub nadzorze 
jako kierownik robót lub inspektor nadzoru w tym przynajmniej w 1 projekcie 
obejmującym budowę sieci kanalizacyjnych, 
- 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, 
Specjalista kluczowy nr 7: 
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji, urządzeń elektrycznych i 
automatyki: 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót lub nadzorze 
jako kierownik robót lub inspektor nadzoru z zakresu robót elektrycznych i 
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), w tym przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków, 
- 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. 
Wymagana jest znajomość języka polskiego przez w/w specjalistów. 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez InŜyniera tłumacza 
języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między 
Zamawiającym a personelem, który zatrudni InŜynier. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć: 
- wykaz osób sporządzony według załącznika nr 4 do niniejszej IDW, 
- informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia sporządzony według załącznika nr 5 do 
IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień. 

 III.2.4)  Zamówienia zastrzeŜone:   
Nie. 

 III.3)  SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIE Ń NA USŁUGI  
 III.3.1)  Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu:   

Tak. 
Ustawa z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 156 
poz. 1118). 

 III.3.2)  Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi:   
Tak. 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA   
 IV.1)  RODZAJ PROCEDURY 
 IV.1.1)  Rodzaj procedury:   

Otwarta. 

 IV.1.2)  Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału: 

 IV.1.3)  Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: 
 IV.2)  KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 IV.2.1)  Kryteria udzielenia zamówienia:   

NajniŜsza cena. 

 IV.2.2)  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   
Nie. 

 IV.3)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 IV.3.1)  Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   

05/PN/JRP/2006. 

 IV.3.2)  Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:   
Wstępne ogłoszenie informacyjne  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2005/S 127-125808 z dnia 5.7.2005. 
Inne wcześniejsze publikacje  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 23-025362 z dnia 3.2.2006. 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 239-235954 z dnia 13.12.2005. 

 IV.3.3)  Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu 



opisowego   
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do 
dokumentów: 12.1.2007. 
Dokumenty odpłatne:  
Podać cenę: 50,00 EUR. 
Warunki i sposób płatności: W siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. 
Orzeszkowej 1, Budynek A, pokój nr 14, płatne gotówką w kasie Zamawiającego, 
przelewem lub przesłana za zaliczeniem firmą kurierską. 

 IV.3.4)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:   
12.1.2007 - 10:00. 

 IV.3.5)  Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom: 

 IV.3.6)  Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu:   
Polski. 

 IV.3.7)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:   
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert). 

 IV.3.8)  Warunki otwarcia ofert:    
12.1.2007 - 11:00. 
Miejsce: Siedziba zamawiającego, budynek A - pokój 12. 
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak. 
Sesja otwarta. 

 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE  
 VI.1)  JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ ĄCYM SIĘ:   

Nie. 

 VI.2)  ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO 
ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:    
Tak. 
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. 
"Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska" współfinansowany z 
Funduszu Spójności. 

 VI.3)  INFORMACJE DODATKOWE:    
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Termin realizacji - 
InŜynier rozpocznie wykonywanie umowy na usługi w terminie 14 dni od 
otrzymania pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiającego. 
Za termin zakończenia realizacji zamówienia strony uznają datę zatwierdzenia przez 
zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu na InŜyniera, jednak 
nie później niŜ 31.12.2010r. 
Wstępny harmonogram dla Kontraktów na roboty przedstawiony został w części III 
SIWZ w pkt 5.2. 

 VI.4)  PROCEDURY ODWOŁAWCZE  
 VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:   

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-
mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 78 01. URL: http://www.uzp.gov.pl. 
Faks  +48 22 458 77 00. 



 VI.4.2)  Składanie odwołań:   
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z 
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm.). 

 VI.4.3)  Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań:   
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail 
odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 77 77. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks 
 +48 22 458 77 00. 

 VI.5)  DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:    
28.11.2006. 

 


