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                    Słupsk, dnia 25.06.2014r. 

 
 

 
Zapytanie ofertowe (ZO): 

na zast ępstwo inwestycyjne obejmuj ące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 
specjalno ściach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w  zakresie sieci i 

urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem  robót budowlanych 
inwestycji pn.: „Rozbudowa w ęzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków  

w Słupsku wraz z cz ęściow ą zabudow ą wiaty kompostowni” –  
sprawa nr 28/PI/2014. 

 
1. Zamawiaj ący: „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego na zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania 
zamówień. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego 

obejmującego sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i 
Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji 
i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty 
kompostowni” realizowanej w ramach projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni 
wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; 

3.2. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych zawiera dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Część III SIWZ – 
postępowania nr 03/2014),  która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem:  http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/ . 

UWAGA: Roboty budowlane branŜy sanitarnej nadzorowane będą przez 
Zamawiającego.  

3.3. Zakres zamówienia obejmuje: 
• pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
• administrowanie umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych. 

3.4. Rodzaj zamówienia: usługi 
71520000-9 Usługa nadzoru budowlanego      
71700000-5 Usługa nadzoru i kontroli  

3.5. Przedmiot zamówienia przewidywany jest do objęcia dofinansowaniem ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007 – 2013. 

3.6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania: 

- Zadanie Nr 1 : zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót 
budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na 
oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” 
realizowanej w ramach projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z 
modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; 
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- Zadanie Nr 2 : zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i 
kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty 
kompostowni” realizowanej w ramach projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni 
wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; 

Oferty mo Ŝna składa ć w odniesieniu do jednej lub dwóch cz ęści zamówienia (Zada ń). 

3.7. W kaŜdym Zadaniu zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności, 
podstawowe obowiązki inspektora nadzoru określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.): 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową i 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takŜe 
zapisami umowy w sprawie robót budowlanych; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i 
stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym 
egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót - atestów i certyfikatów wraz z ich 
szczegółową weryfikacją; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
uŜytkowania; zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, 
koniecznych, dodatkowych, uzupełniających przed ich wykonaniem, celem 
podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 

3.8. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem  
robót budowlanych w kaŜdym z Zadań został opisany w Załączniku nr 5 do ZO.  

3.9. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania 
określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późn. zm.) z zastrzeŜeniem, iŜ nie jest umocowany do samodzielnego 
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub 
koniecznych. Decyzje w zakresie powyŜszych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający. 

3.10. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - Melbud S.A. z siedzibą przy  
ul. Składowej 4, 86-300 Grudziądz, nastąpiło w dniu 10.06.2014r. Termin zakończenia 
robót ustalono na dzień 10.12.2015r. 

 
4. Termin wykonania zamówienia: planowany jest na 18 miesięcy. W szczególności 

termin wykonania zamówienia dla kaŜdego z zadań wynosi:  
1) Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy o świadczenie usługi.  
2) Zakończenie: do zakończenia realizacji i końcowego rozliczenia robót 

budowlanych, do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
3) Termin, o którym mowa w ppkt. 2 moŜe ulec zmianie stosownie do rzeczywistego 

terminu zakończenia i rozliczenia robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie 
nadzór.  

5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia  
tych warunków w ka Ŝdym z Zada ń: 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
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1) Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania;  
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik  
Nr 2 do niniejszego ZO. 

2) Posiadania wiedzy i do świadczenia :   
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
2 do niniejszej IDW. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia .  

a) Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym.  Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego ZO. 

b) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe dysponuje: 
• w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 1  - co najmniej jedną osobą 

spełniającą łącznie następujące kryteria:   
o posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej 

funkcji  
w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

o posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik 
budowy, Kierownik przedmiotowych robót branŜowych lub Inspektor 
Nadzoru; 

o posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy, Kierownik 
przedmiotowych robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru przy 
realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, której przedmiotem była budowa lub 
rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków o wielkości 
powyŜej 50 000 RLM; 

• w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 2  - co najmniej jedną osobą 
spełniającą łącznie następujące kryteria : 

o posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej 
funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

o posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik 
budowy, Kierownik przedmiotowych robót branŜowych lub Inspektor 
Nadzoru,  

o posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy, Kierownik 
przedmiotowych robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru przy 
realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w branŜy 
elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), 
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której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa 
oczyszczalni ścieków o wielkości powyŜej 50 000 RLM. 

 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub 
Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika 
budowy, Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.  

Zamawiający dopuszcza łączenie obydwu wymienionych wyŜej funkcji w jednej 
osobie pod warunkiem, Ŝe osoba ta spełnia wyŜej wymienione wymagania dla 
obydwu funkcji.   

Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w wykonaniu niniejszego 
zamówienia (imiennie wskazanych w ofercie), która moŜe nastąpić za zgodą 
Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego, 
wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do 
zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio 
warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 5.1.2) b) niniejszego 
ZO. 

Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymienionych 
powyŜej, jeŜeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia toŜsame 
wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej. 

6. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu w ka Ŝdym z Zada ń: 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp  i w 
punkcie 5. ZO oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 
niniejszego ZO, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszego ZO,  

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający 
posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie a takŜe zakres wykonywanych 
czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego ZO,  

4) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  

 
5. Zamówienia cz ęściowe: dopuszcza się składanie oferty częściowej na poszczególne 

zadania. 
 
6. Opis kryteriów oceny i wyboru ofert: najniŜsza cena. 
 
7. Zawarto ść oferty:  

• wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 ZO, 
• Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

niniejszego ZO, 
  
8. Miejsce oraz termin składania ofert:  

Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 04.07.2014r. godz. 10:00  w zamkniętych 
kopertach, w siedzibie „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.  w Sekretariacie - pokój nr 11, 
budynek A przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, z napisem: 
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Oferta w postępowaniu na: „Zast ępstwo inwestycyjne obejmuj ące sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego w specjalno ściach konstrukcyjno-budowlanej oraz 
instalacyjnej w zakresie sieci i urz ądzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad 
wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbu dowa w ęzła fermentacji i 
kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z cz ęściow ą zabudow ą wiaty 
kompostowni”. 

 
9. Osoba do kontaktów: 

1) Andrzej Mielczarek tel. 59 841 83 90. 
 
10. Termin zwi ązania ofert ą: Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 60 

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

 
11. Warunki płatno ści : zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

niniejszego ZO. 
 
12. Załączniki :  

1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty. 
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
4) Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia. 
5) Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Szczegółowy zakres 

obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy. 

 
13. Informacja o wyniku post ępowania : Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców 

w terminie związania ofertą. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

Nr sprawy: 28/PI/2014 
                

FORMULARZ OFERTY 

DO ZAPYTANIA OFERTROWEGO na usług ę:  

Zastępstwa inwestycyjnego obejmującego sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 
specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 
elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: 
„Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z 
częściową zabudową wiaty kompostowni”. 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

„Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

Osoba uprawniona do kontaktów: ………………………………………………………. 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ..................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

3. Ja ni Ŝej podpisany o świadczam, Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią ZO dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: ZO, 
wyjaśnień do ZO oraz jej modyfikacji, 

3) oferuję wykonanie zamówienia w następujących Zadaniach: 

a) Zadanie Nr 1 : Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót 
budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na 
oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”, w 
terminie: 18 miesi ęcy, licz ąc od dnia zawarcia umowy  w zakresie i na zasadach 
określonych w ZO za cenę w kwocie:  

Cena netto (PLN)  

Stawka podatku VAT (%)  

Kwota podatku VAT 
(PLN) 

 

Cena brutto (PLN)  
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Słownie brutto (PLN)  

b) Zadanie Nr 2 : Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i 
kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty 
kompostowni”, w terminie: 18 miesi ęcy, licz ąc od dnia zawarcia umowy  w zakresie 
i na zasadach określonych w ZO za cenę:  

Cena netto (PLN)  

Stawka podatku VAT (%)  

Kwota podatku VAT 
(PLN) 

 

Cena brutto (PLN)  

Słownie brutto (PLN)  

4) podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego wykonania 
zamówienia,  

5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z 
określonym w ZO, 

6) uwaŜam  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w ZO, tj. 60 dni  od 
terminu składania ofert, 

7) zapoznałem się z treścią projektu umowy dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do 
niej zastrzeŜeń i w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę 
zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 

8) składam niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, (niepotrzebne skreślić)  

9) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), Ŝadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) : 

Strony w ofercie  
(wyraŜone cyfrą)  

l.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1.    

2.    

1) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) : 
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l.p. Nazwa części zamówienia  

  

  

  

 
.............................................................................. 

podpis upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – Wzór o świadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  z 
post ępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp  
 
Nr sprawy: 28/PI/2014 
 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach 
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
(Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową 
wiaty kompostowni”. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

„Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 
 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

OŚWIADCZAM, śE: 
 

1. Jest mi znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
 
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 , ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami). 
 

.............................................................................. 
podpis upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 – Wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
post ępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  

Nr sprawy: 28/PI/2014 
                

Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach 
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
(Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową 
wiaty kompostowni”. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

„Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 
 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

OŚWIADCZAM, śE: 

Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach 
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
(Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową 
wiaty kompostowni”. 
dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładaja obowiazek ich posiadania; 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
.............................................................................. 

podpis upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia. 

Nr sprawy: 28/PI/2014 
 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach 
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
(Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową 
wiaty kompostowni”. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

„Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

Stosownie do treści pkt 5.1.3)b) ZO, przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia 
 
OŚWIADCZAM, śE: 
Dysponujemy lub b ędziemy dysponowa ć nast ępującymi osobami, które b ędą 
uczestniczy ć w wykonaniu niniejszego zamówienia: 
 
l.p. Imię  

i nazwisko 
branŜa –  
specjalność 
–  funkcja  

Kwalifikacje 
zawodowe 
(Uprawnienia) 

Doświadczenie 
zawodowe  

Informacja o podstawie 
do dysponowania tymi 
osobami 

Zadanie Nr 1: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: 
„Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z 
częściową zabudową wiaty kompostowni”.. 
1.     

 
 

Zadanie Nr 2: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych nad wykonaniem robót 
budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni 
ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”. 
2.     

 
 

 
 
 
 

.............................................................................. 
podpis upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 


