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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1. Zamawiaj ący:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
www: www.wodociagi.slupsk.pl  

2. Tryb zamówienia: Zamówienie prowadzone w trybie negocjacji bez stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Do negocjacji Zamawiający zaprosi wybranych przez siebie 
Wykonawców, którzy złoŜą w terminie oferty wstępne, spełniające 
warunki udziału w postępowaniu.  
Negocjacji podlegać będzie cena oferty oraz rozwiązania 
technologiczne.  
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość swobodnego wyboru ofert. 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom  zawartym w Warunkach Zamówienia. 

3. Adres strony internetowej, na 
której zamieszczona b ędzie 
specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wodociagi.slupsk.pl 

4. Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa, monta Ŝ i uruchomienie urz ądzeń 
technologicznych i instalacji, dla stacji uzdatnian ia wody  
w Sycewicach.  

5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: 
1. przekazanie Zamawiającemu szczegółowych wytycznych 

określonych w pkt. 4.1.1.A.1 WZ w terminie do 21 dni od dnia 
podpisania umowy. 

2. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
projektowej określonej w pkt. 4.1.1.A.3 WZ w terminie do 45 dni 
od dnia podpisania umowy; 

3. dostawa, montaŜ i uruchomienie urządzeń technologicznych i 
instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach oraz 
spełnienie wymagań określonych w pkt 4.1.1.B WZ w terminie do 
60 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, tj. po wykonaniu przez Zamawiającego 
niezbędnych prac umoŜliwiających montaŜ urządzeń określonych 
w pkt. 4.1.2.B WZ (remont budynku SUW). 

4. Zamawiający przewiduje wykonanie prac będących w jego 
zakresie w terminie 60 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt 4.1.1.A WZ. 

6. Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  5 000,00 PLN 
7. Miejsce składania ofert 
wst ępnych: 

Siedziba Zamawiającego w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 
(Budynek A, sekretariat – pokój nr 11)  

8. Termin składania ofert 
wst ępnych:  19.06.2012r. do godz. 10:00  
9. Termin zwi ązania ofert ą: 45 dni 
10. Ogłoszenie o zamówieniu wraz 

z dokumentacj ą zamieszczono 
na stronie internetowej 
zamawiaj ącego w dniu: 

05.06.2012 r. 
 

11. Nazwisko osoby upowa Ŝnionej 
do kontaktów: 

Sprawy formalne – Donata Feszak tel. 59 840 00 39 
d.feszak@wodociagi.slupsk.pl  
Sprawy techniczne Andrzej Mielczarek tel. 59 841 83 90 
a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl  
 

12. Numer referencyjny:  19/PI/2012 
 

13. Warunki Zamówienia mo Ŝna 
uzyska ć: 

Siedziba Zamawiającego osobiście lub pocztą w cenie 20zł albo pobrać 
ze strony internetowej Zamawiającego. 

 
Data publikacji: 20.06.2012r. 


