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PL-Słupsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2009/S 86-123915

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Roboty budowlane

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

"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, Do wiadomości Donata Feszak, PL-76-200  Słupsk. Tel.
 +48 598400039. E-mail jrp.dfeszak@wodociagi.slupsk.pl. Faks  +48 598400039.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodociagi.slupsk.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
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:

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica w miejscowościach: Kuleszewo, Lulemino, Sycewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Roboty budowlane.
Zaprojektowanie i wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gmina Kobylnica.
Kod NUTS: PL631.

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 obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami sanitarnymi oraz systemem sterowania i
monitoringu pompowni w Gminie Kobylnica w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice.

mailto:jrp.dfeszak@wodociagi.slupsk.pl
www.wodociagi.slupsk.pl
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Kontrakt będzie wykonywany według Warunków Kontraktowych FIDIC: Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz
projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawcę [2 wydanie angielsko-polskie 2004, tłumaczenie 1 wydania 1999 „Conditions
of Contract for Plant and Design-Build”].

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45200000, 45232440, 45232423, 45100000, 71320000.

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

II.1.8) Podział na części:
Nie.

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

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

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami sanitarnymi oraz systemem sterowania i
monitoringu pompowni w Gminie Kobylnica w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice.
Kontrakt będzie wykonywany według Warunków Kontraktowych FIDIC: Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz
projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawcę [2 wydanie angielsko-polskie 2004, tłumaczenie 1 wydania 1999 „Conditions
of Contract for Plant and Design-Build”].
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 322 913,26 PLN.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane wadium: 50 000,00 PLN.
Wszelkie wymagania dotyczące wadium w formie gwarancji odnoszą się odpowiednio również do poręczeń.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego 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 należytego wykonania
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed podpisaniem umowy. Walutę
zabezpieczenia stanowi euro. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
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:
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są
zobowiązani na 7 dni przed podpisaniem Kontraktu na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
(a) sposób ich współdziałania,
(b) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
(c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
(d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
(e) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego 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. Wykonawcy ubiegający się o
zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone wyżej wymienione dokumenty dla każdego z nich)
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone poniżej wymienione dokumenty dla każdego z nich)
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone poniżej wymienione dokumenty dla każdego z nich)
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone poniżej wymienione
dokumenty dla każdego z nich)
2) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa pełnomocnik upoważniony do reprezentowania ich w postępowaniu) oraz
oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 pkt 4, według wzoru stanowiącego załącznik
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nr 2a do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
Wykonawców)
2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 87,
poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,
a) o których mowa w pkt. 1.1).a), 1.1).c) i 1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; iii. nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) o których mowa w pkt. 1.1).b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp.
2) Dokumenty o których mowa w punkcie 2.1)a)i. oraz 2.1)a)iii. oraz 2.1)b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie 2.1)a)ii.
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli 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), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone 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. Przepis punktu 2.2) stosuje się odpowiednio.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia
spełniania warunku III.2.2)1a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć rachunek zysków i strat, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających przychody netto ze sprzedaży - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
W celu potwierdzenia spełniania warunku III.2.2)b) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne
muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
W szczególności 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 złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)
a) Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w wysokości co najmniej: 1 000 000 PLN
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b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 400 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku III.2.3)1)a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Informację na
temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
IDW,
W celu potwierdzenia spełniania warunku III.2.3)b) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Informację na
temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do IDW,
W celu potwierdzenia spełniania warunku III.2.2)1)c) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń którymi dysponuje lub będzie dysponował
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną
przedkładają jeden wspólny wykaz), Jeżeli w wykazie tym Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi
będzie dysponował, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń
do wykonania niniejszego zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku III.2.2)1)d) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz
osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW (Wykonawcy
składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz) wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie
wymaganych uprawnień tj. kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbach
samorządowych architektów lub inżynierów budownictwa dla Kierowników Budowy i Projektantów. Jeżeli w
wykazie tym Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, przedstawi pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku III.2.3)1)e) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz
wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW (Wykonawcy
składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te
zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W szczególności 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) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 15 pracowników.
b) posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat ,a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 2 osoby.
c) do wykonania zamówienia dysponować następującymi narzędziami urządzeniami: Sprzęt do odwadniania
wykopów (igłofiltry)w ilości: 2 kpl
d) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
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Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – powinien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
— obejmujące kierowanie realizacją co najmniej 2 inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej o łącznej
wartości (netto) nie mniejszej niż 2 mln PLN, w tym co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC lub równoważne tj. warunki kontraktowe FIDIC dostosowane do prawa lokalnego państwa na
terenie którego wykonywane były inwestycje.
Kierownik Budowy (1 osoba) – powinien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
— minimum 2 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy, w tym jako kierownik budowy jednej
inwestycji polegających na wykonaniu rurociągów grawitacyjnych i/lub ciśnieniowych o łącznej długości co
najmniej 2 km.
Projektant (1 osoba) – powinien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant, w tym jako główny projektant co najmniej
dwóch kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Wymagana jest znajomość języka polskiego przez wyżej wymienionych specjalistów. Zamawiający dopuszcza
zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a personelem zatrudnionym przez Wykonawcę.
e)wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 roboty
budowlane, których przedmiotem była budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości min. 5 km.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
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:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
01/PN/JRP/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.6.2009 -
10:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 80,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać na pisemny wniosek Wykonawcy - w siedzibie
Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, Budynek D, pokój nr 7, 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:
16.6.2009 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można 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:
Data: 16.6.2009 - 11:00.
Miejsce: "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, budynek D, pokój nr 16.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM 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:
1. Czas trwania zamówienia wynosi 24 miesiące i obejmuje Czas na Ukończenie oraz Okres Zgłaszania Wad
tj. 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (Czas na Ukończenie) + 12 miesięcy od Wystawienia przez Inżyniera
Świadectwa Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad)
2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

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 224587801. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje
odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 10 dni od dnia doręczenia

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do
odwołania przedstawione są w art. 184-193a u.p.z.p.

VI.4.3) Źródło, gdzie można 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
224587700. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
4.5.2009.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

