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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 
 
 
„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
Tel. +48 59 841 84 00 
Fax +48 59 840 00 39  
jrp.kancelaria@wodociagi.slupsk.pl  
www.wodociagi.slupsk.pl 

2. Terminologia. 
 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jest, z zastrzeŜeniem niŜej wymienionego terminu, zgodna z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 
r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.), dalej zwanej „Ustawą” (tekst Ustawy znajduje się 
pod następującym adresem internetowym: http://www.uzp.pl) oraz z definicjami 
zapisanymi w „Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy 
dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót InŜynieryjnych i 
Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę (Conditions of contract for Plant and 
Design-Build for electrical and mechanial works and for building and engineering works 
designer by the contractor) pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 
opublikowanego przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 
Lausanne 12, Szwajcaria), oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004 dostępne 
pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7 
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

 
Termin „Kontrakt” naleŜy odnieść takŜe do „umowy” w rozumieniu obowiązujących w 
Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony.  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
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 Słupsk. 
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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 inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę [2 wydanie angielsko-polskie 2004, tłumaczenie 1 wydania 1999 
„Conditions of Contract for Plant and Design-Build”]. 
 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
 

Główny przedmiot : 
kod CPV: 45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części, inŜynieria lądowa i wodna 
Dodatkowe przedmioty : 
kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków 
kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
kod CPV: 74232000-4 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III 
niniejszej SIWZ.    

 

5. Zamówienia cz ęściowe 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. KaŜdy z Wykonawców 

moŜe złoŜyć ofertę na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia. 

2. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: 

Część I.   
Realizacja Części I niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i 
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie gminy Słupsk w: 
miejscowościach:  

• Bruskowo Małe,  
• Wierzbięcin  

oraz układów tłocznych:  
• Wierzbięcin - Bruskowo Wielkie,  
• Bruskowo Wielkie – Słupsk. 
 

Część II.     
Realizacja Części II niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i 
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie gminy Słupsk w: 
miejscowościach:  

• Płaszewko,  
• Kusowo, 
• Swochowo,  

oraz układów tłocznych:  
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• Krepa - Płaszewko,  
• Płaszewko – Kusowo, 
• Kusowo – Głobino, 
• Swochowo – Siemianice, 
• Siemianice – Słupsk. 
 

Część III.  
Realizacja Części III niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i 
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie gminy Słupsk w: 
miejscowościach:  

• Strefa Redzikowo - Wieszyno,  
• Strefa Redzikowo, 

oraz układów tłocznych:  
• Rogawica - Grąsino,  
• Grąsino – Jezierzyce SHR, 
• Bukówka – Jezierzyce Osiedle, 
• Jezierzyce Osiedle - Jezierzyce SHR, 
• Jezierzyce SHR – Redzikowo, 
• Wieszyno – Redzikowo, 
• Strefa Redzikowo – Wieszyno do Redzikowo, 
• Strefa Redzikowo – Redzikowo, 
• Redzikowo – Słupsk. 
 

Część IV.    
Realizacja Części IV niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i 
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie gminy Słupsk w: 
miejscowościach:  

• Warblewo,  
• Wiklino, 
• Wrzeście, 
• Lubuczewo, 

oraz układów tłocznych:  
• Warblewo - Głobino, 
• Kukowo – Wiklino, 
• Wiklino – Wrzeście, 
• Wrzeście – Lubuczewo, 
• Lubuczewo – Swochowo.  

 

6. Zamówienia uzupełniaj ące. 
 
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niŜ 20% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu  tego samego 
rodzaju zamówień. 
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7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Czas trwania zamówienia. 
 
Czas trwania zamówienia wynosi 36 miesięcy i obejmuje Czas na Ukończenie oraz 
Okres Zgłaszania Wad tj. 

1) dla Części I -  24 miesi ęcy od Daty Rozpocz ęcia (Czas na Uko ńczenie) +  
12 miesi ęcy od Wystawienia przez In Ŝyniera Świadectwa 
Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad) 

2) dla Części II -  24 miesi ęcy od Daty Rozpocz ęcia (Czas na Uko ńczenie) +  
12 miesi ęcy od Wystawienia przez In Ŝyniera Świadectwa 
Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad) 

3) dla Części III -  24 miesi ęcy od Daty Rozpocz ęcia (Czas na Uko ńczenie) +     
12 miesi ęcy od Wystawienia przez In Ŝyniera Świadectwa 
Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad) 

4) dla Części IV -  24 miesi ęcy od Daty Rozpocz ęcia (Czas na Uko ńczenie) +  
12 miesi ęcy od Wystawienia przez In Ŝyniera Świadectwa 
Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad) 

 

9. Warunki udziału w post ępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w post ępowaniu. 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

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: 

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 (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w 
ofercie musz ą być złoŜone wy Ŝej wymienione dokumenty dla ka Ŝdego 
z nich)  

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, 
poz. 1163). 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 wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą być złoŜone poni Ŝej 
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wymienione dokumenty dla ka Ŝdego z nich),  

a) 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, 

b) 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, 

c) 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; 

  

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i 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) . 

a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co 
najmniej :  

• dla wykonawców składających ofertę na jedną  Część 
zamówienia -  
15 pracowników. 

• dla wykonawców składających ofertę na dwie Części 
zamówienia  -  
30 pracowników. 

• dla wykonawców składających ofertę na trzy Części Zamówienia  
-  
40 pracowników. 

• dla wykonawców składających ofertę na cztery Części 
Zamówienia -   
50 pracowników. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć Informację na temat przeciętnej liczby 
zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3  do niniejszej IDW, 
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b) posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie 
ostatnich trzech lat ,a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, w wysokości nie mniejszej niŜ  : 

• dla wykonawców składających ofertę na jedną Część zamówienia -  
2 osoby. 

• dla wykonawców składających ofertę na dwie Części zamówienia  -  
3 osoby. 

• dla wykonawców składających ofertę na trzy Części Zamówienia  -  
4 osoby. 

• dla wykonawców składających ofertę na cztery Części Zamówienia -   
4 osoby. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć Informację na temat przeciętnej liczebności 
personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4  do niniejszej IDW,  

c) do wykonania zamówienia dysponować następującymi narzędziami i 
urządzeniami:  

Wykonawca składający ofertę na jedną część zamówienia musi 
dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: 

 

Lp Opis Minimalna wymagana 
ilość 

1. Sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry) 2 kpl 

 

Wykonawca składający ofertę na więcej niŜ jedną część zamówienia musi 
dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: 

• na dwie Cz ęści  

Lp Opis Minimalna wymagana 
ilość 

1. Sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry) 3 kpl 

• na trzy Cz ęści  

Lp Opis Minimalna wymagana 
ilość 

1. Sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry) 4 kpl 
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• na cztery Cz ęści  

Lp Opis Minimalna wymagana 
ilość 

1. Sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry) 5 kpl 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć wykaz niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5  do niniejszej IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz),  

d) wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności:  

Dla wykonawców składaj ących ofert ę na jedn ą, dwie, trzy lub cztery 
części : 

Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba)   – powinien posiadać następujące 
kwalifikacje i doświadczenie: 

- obejmujące kierowanie realizacją 2 inwestycji z zakresu 
infrastruktury wodno-ściekowej o łącznej wartości (netto) nie 
mniejszej niŜ 3 mln PLN, w tym co najmniej 1 inwestycji 
zrealizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub 
równowaŜne 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 
polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnych. 

- 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 sieci kanalizacyjnych; 
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant, w tym 

jako główny projektant co najmniej dwóch kilometrów sieci 
kanalizacyjnej. 

 
Wymagana jest znajomość języka polskiego przez wyŜej 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. 
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca  
zobowiązany jest przedłoŜyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6  do niniejszej IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz) wraz z dokumentami stwierdzającymi 
posiadanie wymaganych uprawnień tj. zaświadczenia o posiadaniu 
uprawnień budowlanych oraz o członkostwie w izbach samorządowych 
architektów lub inŜynierów budownictwa dla Kierowników Budowy i 
Projektantów. 

e) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: (dla Wykonawcy 
składającego ofertę na części jedną, dwie, trzy lub cztery części) 

2 roboty budowlane, których przedmiotem była  budowa sieci 
kanalizacyjnej o łącznej długości min. 5 km. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć wykaz wykonanych robót budowlanych 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7  do niniejszej IDW 
(Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny 
wykaz) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie. 

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 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,  oceniana 
będzie ich ł ączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 
dokumenty ma obowi ązek zło Ŝyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w 
imieniu wszystkich wykazywa ć będą spełnianie tego warunku)  

a) Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaŜy w 
ostatnich 3 latach obrotowych a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, w wysokości co najmniej : 

• dla Części I  –   1.500.000 PLN  
• dla Części II –  1.200.000 PLN 
• dla Części III –   3.000.000 PLN  
• dla Części IV –  1.500.000 PLN   
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć rachunek zysków i strat, a w przypadku 
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze 
sprzedaŜy - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 
 

b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej : 
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• dla Części I –   400.000 PLN 
• dla Części II –  350.000 PLN 
• dla Części III –  800.000 PLN   
• dla Części IV –  400.000 PLN 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej w której Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

5) złoŜyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 
ust. 1 pkt. 1-4 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
kaŜdy z Wykonawców składa oświadczenie osobno lub oświadczenie 
wspólnie podpisane przez kaŜdego z nich lub  przez pełnomocnika 
upowaŜnionego do reprezentowania ich w postępowaniu)   

2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane: 

1) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  

a) o których mowa w pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).b) i 9.1.2).c), składa dokument lub 
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:   

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie 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. 9.1.2).a) składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ustp. 1 pkt 
4-8 ustawy Pzp 

2) Dokumenty o których mowa w punkcie 9.2.1)a)i. oraz 9.2.1)a)iii. oraz 9.2.1)b) 
powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie 9.2.1)a)ii. powinien być 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3) 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. 9.2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
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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. Przepis punktu 9.2.2) stosuje się odpowiednio. 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

  
3. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę udzielenie 
zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w 
pkt. 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
Pełnomocnictwo powinno: 
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować 

zakres umocowania,  
(b) wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia, 
(c) kaŜdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie 

pełnomocnictwa. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 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) 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, 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. 
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11. Wadium 
 
1. Wysoko ść wadium. 

 
KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w 
wysokości : 

• dla Części I –   130.000 PLN 
• dla Części II –    85.000 PLN 
• dla Części III –  270.000 PLN  
• dla Części IV –  140.000 PLN 

 
2. Forma wadium. 
 
1) Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 
poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 
poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji lub poręczenia, 
d) termin waŜności gwarancji lub poręczenia 
e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub 

poręczenia na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania Kontraktu, lub 
• zawarcie Kontraktu stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy”; 
3) gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis „nieodwołalne, bezwarunkowe i 

płatne na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego". 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  
 Bank Przemysłowo-Handlowy S.A o/Słupsk 59106000760 000 3200 0096 8576 
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Do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

naleŜy złoŜyć: 
a) w oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz 
b) w kopii dołączonej do oryginału oferty i wymaganych ilości kopii ofert 

 
4. Termin wniesienia wadium. 
 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale niewystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
ustawy Pzp .   
 
6. Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 

przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
   

12. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego 
wykonania Kontraktu. 

 
1. Informacje ogólne. 
 
Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania Kontraktu. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, 
zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
 
2. Wysoko ść i termin wniesienia zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania 

Kontraktu. 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania Kontraktu zawartego 

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% 
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ceny całkowitej wraz z podatkiem od towarów i usług podanej w Formularzu 
Oferty.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść i dostarczyć Zamawiającemu 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania w terminie 7 dni przed datą podpisania 
Kontraktu. 

 
3. Forma zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania Kontraktu.  
1)  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Kontraktu  moŜe być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pienięŜnym;; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

  Bank Przemysłowo-Handlowy S.A O/Słupsk 591060007600 00 3200 0096 8576 
 
2)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
Zamawiający zastosuje średni przelicznik kursu walut NBP na dzień wykonania 
operacji bankowej. 

3) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

4)  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania składane w innej formie niŜ pieniądz 
winno być przekazane jako gwarancja/poręczenie według wzoru włączonego jako 
Rozdział 4 do Tomu II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, spełniające 
wymagania wymienione we wzorze, a w szczególności: zabezpieczenie winno 
być bezwarunkowe, nieodwołalne, i płatne na pierwsze Ŝądanie, zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania Kontraktu musi być wykonalne na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji/poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeŜenia.  

5) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania Kontraktu, Zamawiający moŜe wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Kontraktu stosuje się art. 
149 ustawy Pzp. 
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4. Zwrot zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania Kontraktu. 
 
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

Świadectwa Wykonania (zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu). 
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW jest zwracana nie 

później niŜ w 15 dniu po upływie okresu na wniesienie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady. 

 

13. Waluta w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z 
realizacj ą niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w EURO. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
 

1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, na jedną lub więcej części 
zamówienia. 

2) Wykonawca składający ofertę na więcej niŜ na jedną Część zamówienia 
składa jeden komplet dokumentów wymienionych w pkt.9.1.1 a) oraz w 
pkt.9.1.2 potwierdzających spełnianie warunków określonych w tych punktach; 
załączając taki komplet dokumentów do oferty,  

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

4) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 
Umocowanie do złoŜenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane 
przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.  

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co 
najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.  

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. śadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
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2. Forma oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 4 egzemplarzach  
(1 oryginał i 3 kopie - kopia moŜe być kserokopią oryginału), mieć formę 
pisemną i format A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do formatu 
A4.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio 
wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złoŜone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby 
podpisujące ofertę. 

8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9) Wykonawca składający ofertę ma obowiązek dokonać przeliczenia 
wymaganych przez Zamawiającego wartości z waluty kraju Wykonawcy na 
PLN według średniego kursu NBP (Narodowego Banku Polskiego) 
obowiązującego w dniu ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 
(dot. dok wymienionych w pkt 9 IDW) 

 
3. Zawarto ść oferty. 
 

1) KaŜda  oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1  do niniejszej IDW, i Załącznik do Oferty; 
b) Wykaz Cen ( załącznik nr 8  do niniejszej IDW z cenami wpisanymi przez 

Wykonawcę) 
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c) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
wymagane w pkt. 9 niniejszej IDW; 

d) stosowne Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upowaŜnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego; 

f) dowód wniesienia wadium. 

2) PoŜądane przez Zamawiającego jest załączenie przez Wykonawcę spisu treści 
z podaniem liczby stron oferty. 

 
4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 
5. Odpowiedzialno ść karna  
 

Wykonawca jest świadomy, Ŝe na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r 
Kodeks karny (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997 r) art. 297. §1,; kto, w celu uzyskania dla 
siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 
lat. 

15. Wyjaśnianie i zmiany w tre ści SIWZ 
 
1. Wyjaśnianie tre ści SIWZ. 
 
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający przekaŜe treść wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 
zamieści je na stronie internetowej www.wodociagi.slupsk.pl.  
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 
 
2. Zmiany w tre ści SIWZ. 
 
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym 

czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej 
SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie 
internetowej  www.wodociagi.slupsk.pl. 
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2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert a 
takŜe warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

3) Modyfikacje są kaŜdorazowo wiąŜące dla Wykonawców. 
4) Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o co najmniej 7 dni, jeŜeli w toku 

modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  
O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na 
stronie internetowej  www.wodociagi.slupsk.pl. 

16. Zebranie Wykonawców. 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zwołania zebrania wszystkich  

Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Pzp w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie bez wskazywania 
źródła pytań. Informacje z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie 
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie 
internetowej  www.wodociagi.slupsk.pl 

 
2.  Zaleca się, aby Wykonawca złoŜył wizytę i dokonał inspekcji Terenu Budowy i 

jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko 
wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i 
podpisania Kontraktu. Wizyta na Terenie Budowy nie będzie organizowana przez 
Zamawiającego. 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z 
Wykonawcami. 

 
Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami są: 
1) W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  Pan Jarosław 

Rzeczkowski, tel. nr 059/ 8418394. 
2) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Pan Tomasz Fitowski tel. 

nr 059/ 8418396 lub Pan Andrzej Mielczarek tel. nr 059/ 8418390 

18. Miejsce, termin i sposób zło Ŝenia oferty. 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku,  ul. E. Orzeszkowej  

1, kancelaria Jednostki Realizującej Projekt (Budynek D)  w terminie: 
 

do dnia  21.09..2007 r. do godz.  10.00 
 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce), która naleŜy opisać następująco: 
 

"Wodoci ągi Słupsk Sp. z o.o. 
 ul. E. Orzeszkowej 1 

76-200 Słupsk 
   Oferta w postępowaniu na:  
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„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK – W CZTERECH 
CZĘŚCIACH” z wyszczególnieniem numeru Cz ęści zamówienia  
 Nie otwierać przed dniem: [21.09.2007r godz.11.00] " 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

19. Zmiany lub wycofanie zło Ŝonej oferty. 
 
1. Skuteczno ść zmian lub wycofania zło Ŝonej oferty. 
 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

 
2. Zmiana zło Ŝonej oferty. 
 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” 
naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

 
 
3. Wycofanie zło Ŝonej oferty. 
 

Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 
Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie naleŜy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Wodoci ągów 
Słupsk Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 1 , sala konferencyjna nr 16 (Budynek D)  

 
W dniu  21.09.2007r. o godz.  11.00 

 

21. Tryb otwarcia ofert. 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podziałem na 
części zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 
(paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty 
zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte 
przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te 
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zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 
zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo ogłosi 
obecnym: 

1) ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny zawartej w Formularzu Oferty. 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 
Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa 
powyŜej w pkt. 21.1. i 21.4.2)-3) niniejszej IDW.  

 

22. Oferta zło Ŝona po terminie. 
 

Ofertę złoŜoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

23. Termin zwi ązania ofert ą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

 
3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 

tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest 
to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania 
ofertą. 

   

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w EURO i jest ceną ryczałtową. Cena 

musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

Dla potrzeby oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 22 % podatek 
VAT. Po wykonaniu przez Wykonawcę projektu budowlanego, Wykonawca 
określi udział procentowy inwestycji jako infrastruktury słuŜącej budownictwu 
mieszkaniowemu tj. objetej preferencyjna 7% stawka podatku VAT. Wystawiajac 
fakturę Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki 
podatku VAT tj. 7% lub 22%. 
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W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca 
zobowiązny będzie do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  w dniu wystawienia faktury. 

  
3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 ustawy Pzp 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w 
obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim 
zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.    

 
4. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do pwstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i isług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnitowego nabycia towatów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obwiązującymi 
przepisami.  

25. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostały złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kyrterium najniŜszej 
ceny (cena 100%)  

 
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który przedstawi 

najniŜszą cenę za realizację zamówienia. 

4. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

6. Zamawiający uniewaŜania postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli zostały 
złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

 

26. Oferta z ra Ŝąco nisk ą ceną. 
 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
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techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne 
dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub  
2) jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 

Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

27. Uzupełnienie oferty.  
 

1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie  
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniiu 
lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

2. Zamawiający wezwie  takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt. 9 niniejszej SIWZ. 

28. Tryb oceny ofert .  
 
1. Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

 
2.  Sposób oceny zgodno ści oferty z tre ścią niniejszej SIWZ. 
  

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeŜeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 

 
 
3. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert. 
 

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
Ŝe złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy 
Pzp. 

2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 
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art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, niezaleŜnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 
 

1.  Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp. 

2.  Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złoŜyli oferty stosownie do 
zapisów art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

30. Odrzucenie oferty 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp.   

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post ępowania 
 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w SIWZ.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą. 

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty i uzasadnienie 
jej wyboru, a takrze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 
złozyli oferty -  wraz z informacjami stosownie do art. 92, ust 1, pkt 1.  

4. Wykonawcy, odrebnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin 
podpisania umowy. 

5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamiawiający zamieści 
niezwłocznie równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedziebie zgodnie z art. 92, ust 2.  

6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający przekarze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  

 

32. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia.  

 
1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego 
zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
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5) jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ: 

2. Umowa jest niewaŜna jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 
ustawy Pzp, 

3. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie II 
niniejszej SIWZ.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana 
sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a 
wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie 
mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były 
oceniane w toku postępowania. 

7. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi 
wartość dwukrotnie przewyŜszającą wysokośc kapitału zakładowego, 
najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć 
uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeks Spółek Handlowych 
(DZ.I. Nr 94, poz. 1037) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalajacy na 
zaciąganie takich zobowiązań.  

33. Uniewa Ŝnienie post ępowania  
 

1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 usatwy Pzp.  

2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzelenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia 
postępowania przed upływem składania ofert, 

- złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

34. Środki ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne.  

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane art. 179 i ustawy Pzp. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są: 
a) protest, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp, 
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c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 
2-3 ustawy Pzp.   

 
2. Protest. 
 

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez 
Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-
183 ustawy Pzp.   

 
3. Odwołanie. 
 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie 
odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 ustawy Pzp. 

 
4. Skarga do s ądu. 
 

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.194-
198 ustawy Pzp.  

35. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z 
Wykonawcami. 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  Zamawiający 
dopuszcza przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
faksem lub drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego przekazania 
ich w formie pisemnej.  

2. Informacje otrzymane faksem lub drogą elektroniczną kaŜda ze stron, na 
Ŝądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji 
faksem lub drogą elektroniczną. 

3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyŜej mowa 
uwaŜa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki 
sposób, Ŝe mógł on zapoznać się z ich treścią. 

5. Za chwilę tę uwaŜa się dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 
15.00. 

36. Podwykonawstwo. 
 
1.  Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo tylko w części: 
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obsługi geodezyjnej, obsługi geologicznej, ekspertyz technicznych, prac 
projektowych, badań laboratoryjnych i wytrzymałościowych, realizacji przecisków , 
przewiertów, berstliningu, robót elektrycznych, montaŜu urządzeń, prac 
rozruchowych, automatyki. 

2.  Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie  części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 

 
 
 Wykaz załączników do niniejszych IDW.  
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
l.p.  Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

5.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
6.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  
7.  Załącznik nr 3 Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby 

zatrudnianych pracowników.  
8.  Załącznik nr 4 Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczebności 

personelu kierowniczego.  
9.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do 

wykonania zamówienia, którymi dysponuje 
Wykonawca. 

10.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia. 

11.  Załącznik nr 7 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
12.  Załącznik nr 8 Wykaz cen 

 
Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 

odmiany wyrazów wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY  
Na:  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ I.  

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez:        
 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4. Ja ni Ŝej podpisany o świadczam, Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 

Słupsk - Części I zamówienia.” zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz jej modyfikacji,  

3) cena całkowita oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi : 
 
 

….………............................................................................EUR  
(słownie: .....................................................................................................EUR)  

     w tym uwzględniono naleŜny podatek VAT ... % w wysokości .................... EUR, 
 

4) niniejsza oferta jest waŜna przez 60 dni. 
5) akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
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6) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję  się 
zawrzeć Kontrakt w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy złoŜę w formie 
......................... 

 
7) składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]1,  
8)  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 
9) 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 postępowania2: 

 
Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

a)    
b)    

10) [nie powierzę do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 
podwykonawcom]:  
l.p. część 
a)  
b)  

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis osoby upowa Ŝnionej 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 

1)       
2)       

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

W GMINIE SŁUPSK 
 

CZĘŚĆ I 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 

 (Uwaga : Wykonawcy są proszeni o wypełnienie  pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

 

Nazwa Zamawiającego i adres  1.1.2.2 & 1.3 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
PL 76-200 Słupsk 

Nazwa i adres InŜyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Konsorcjum Firm: 
Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederland bv 
ul. Leszczyńskiego 10 a 
76-200 Słupsk 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

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

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesiące od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Okres rękojmi za wady 1.1.3.10 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 
Wykonania 

Komunikaty (Elektroniczny 
system przekazywania danych) 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
winny być potwierdzony na piśmie 

Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ................... 
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Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 2.1 Zgodnie z Programem Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Programie Funkcjonalno 
UŜytkowym  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,15 % Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) za kaŜdy dzień opóźnienia, płatne 
w euro 

Maksymalna kara za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT)  

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 30 000 euro 

Waluta płatności 14.15 euro 

Okresy na przedłoŜenie:  

- dowodów ubezpieczenia  

- stosownych polis 

18.1(a) (b) przed Datą Rozpoczęcia 

 
Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ...................
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Kwota ubezpieczenia Robót  18.2 115% Ceny Kontraktowej  

Minimalna kwota ubezpieczenia 
stron trzecich  18.3 1.000.000 EUR za wypadek niezaleŜnie 

od ilości zdarzeń  

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 1 (jeden) 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
InŜynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub 
osoba wskazana przez Prezesa  
lub 
Prezes Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT), Warszawa, ul. 
Czackiego 3/5 lub osoba wskazana 
przez Prezesa 

 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

naleŜycie upowaŜniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz: 

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

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

Data: ............................... 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY  
Na:  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ II.  

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez:        
 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4. Ja ni Ŝej podpisany o świadczam, Ŝe: 

1.  zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2.  gwarantuję wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 

Słupsk - Części II zamówienia.” zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz jej modyfikacji,  

3.  cena całkowita oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi : 
4.   
….………............................................................................EUR  
(słownie: .....................................................................................................EUR)  

     w tym uwzględniono naleŜny podatek VAT ... % w wysokości .................... EUR, 
 

5.  niniejsza oferta jest waŜna przez 60 dni. 
6.  akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
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7.  w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję  się 
zawrzeć Kontrakt w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy złoŜę w formie 
......................... 

 
8.  składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]3,  
9.   nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 
10.  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 postępowania4: 

 
Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

c)    
d)    

11.  [nie powierzę do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 
podwykonawcom]:  

l.p. część 
c)  
d)  

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis osoby upowa Ŝnionej 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 

1      
2      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

W GMINIE SŁUPSK 
 

CZĘŚĆ II 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 

 (Uwaga : Wykonawcy są proszeni o wypełnienie  pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

 

Nazwa Zamawiającego i adres  1.1.2.2 & 1.3 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
PL 76-200 Słupsk 

Nazwa i adres InŜyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Konsorcjum Firm: 
Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederland bv 
ul. Leszczyńskiego 10 a 
76-200 Słupsk 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

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

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesiące od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Okres rękojmi za wady 1.1.3.10 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 
Wykonania 

Komunikaty (Elektroniczny 
system przekazywania danych) 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
winny być potwierdzony na piśmie 

Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ................... 
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Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 2.1 Zgodnie z Programem Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Programie Funkcjonalno 
UŜytkowym  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,15 % Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) za kaŜdy dzień opóźnienia, płatne 
w euro 

Maksymalna kara za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT)  

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 30 000 euro 

Waluta płatności 14.15 euro 

Okresy na przedłoŜenie:  

- dowodów ubezpieczenia  

- stosownych polis 

18.1(a) (b) przed Datą Rozpoczęcia 

 
Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ...................
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Kwota ubezpieczenia Robót  18.2 115% Ceny Kontraktowej  

Minimalna kwota ubezpieczenia 
stron trzecich  18.3 1.000.000 EUR za wypadek niezaleŜnie 

od ilości zdarzeń  

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 1 (jeden) 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
InŜynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub 
osoba wskazana przez Prezesa  
lub 
Prezes Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT), Warszawa, ul. 
Czackiego 3/5 lub osoba wskazana 
przez Prezesa 

 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

naleŜycie upowaŜniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz: 

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

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

Data: ............................... 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY  
Na:  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ III.  

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez:        
 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4. Ja ni Ŝej podpisany o świadczam, Ŝe: 

1.  zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2.  gwarantuję wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 

Słupsk - Części III zamówienia.” zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz jej modyfikacji,  

3.  cena całkowita oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi : 
 
….………............................................................................EUR  
(słownie: .....................................................................................................EUR)  

     w tym uwzględniono naleŜny podatek VAT ... % w wysokości .................... EUR, 
 

4.  niniejsza oferta jest waŜna przez 60 dni. 
5.  akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
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6.  w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję  się 
zawrzeć Kontrakt w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy złoŜę w formie 
......................... 

 
7.  składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]5,  
8.   nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 
9.  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 postępowania6: 

 
Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

e)    
f)    

10.  [nie powierzę do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 
podwykonawcom]:  

l.p. część 
e)  
f)  

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis osoby upowa Ŝnionej 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 

1      
2      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

W GMINIE SŁUPSK 
 

CZĘŚĆ III 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 

 (Uwaga : Wykonawcy są proszeni o wypełnienie  pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

 

Nazwa Zamawiającego i adres  1.1.2.2 & 1.3 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
PL 76-200 Słupsk 

Nazwa i adres InŜyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Konsorcjum Firm: 
Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederland bv 
ul. Leszczyńskiego 10 a 
76-200 Słupsk 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

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

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesiące od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Okres rękojmi za wady 1.1.3.10 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 
Wykonania 

Komunikaty (Elektroniczny 
system przekazywania danych) 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
winny być potwierdzony na piśmie 

Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ................... 
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Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 2.1 Zgodnie z Programem Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Programie Funkcjonalno 
UŜytkowym  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,15 % Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) za kaŜdy dzień opóźnienia, płatne 
w euro 

Maksymalna kara za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT)  

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 30 000 euro 

Waluta płatności 14.15 euro 

Okresy na przedłoŜenie:  

- dowodów ubezpieczenia  

- stosownych polis 

18.1(a) (b) przed Datą Rozpoczęcia 

 
Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ...................
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Kwota ubezpieczenia Robót  18.2 115% Ceny Kontraktowej  

Minimalna kwota ubezpieczenia 
stron trzecich  18.3 1.000.000 EUR za wypadek niezaleŜnie 

od ilości zdarzeń  

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 1 (jeden) 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
InŜynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub 
osoba wskazana przez Prezesa  
lub 
Prezes Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT), Warszawa, ul. 
Czackiego 3/5 lub osoba wskazana 
przez Prezesa 

 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

naleŜycie upowaŜniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz: 

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

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

Data: ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk - w czterech częściach 

Tom I Instrukcja dla Wykonawców  Strona 44 

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY  
Na:  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ IV.  

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez:        
 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4. a niŜej podpisany o świadczam, Ŝe: 

1.  zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2.  gwarantuję wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 

Słupsk - Części IV zamówienia.” zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz jej modyfikacji,  

3.  cena całkowita oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi : 
 

….………............................................................................EUR  
(słownie: .....................................................................................................EUR)  

     w tym uwzględniono naleŜny podatek VAT ... % w wysokości .................... EUR, 
 

4.  niniejsza oferta jest waŜna przez 60 dni. 
5.  akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
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6.  w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję  się 
zawrzeć Kontrakt w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy złoŜę w formie 
......................... 

 
7.  składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]7,  
8.   nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 
9.  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 postępowania8: 

 
Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

g)    
h)    

10.  [nie powierzę do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 
podwykonawcom]:  

l.p. część 
g)  
h)  

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis osoby upowa Ŝnionej 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 

1      
2      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
8 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

W GMINIE SŁUPSK 
 

CZĘŚĆ IV 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 

 (Uwaga : Wykonawcy są proszeni o wypełnienie  pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

 

Nazwa Zamawiającego i adres  1.1.2.2 & 1.3 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
PL 76-200 Słupsk 

Nazwa i adres InŜyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Konsorcjum Firm: 
Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederland bv 
ul. Leszczyńskiego 10 a 
76-200 Słupsk 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

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

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesiące od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Okres rękojmi za wady 1.1.3.10 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 
Wykonania 

Komunikaty (Elektroniczny 
system przekazywania danych) 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
winny być potwierdzony na piśmie 

Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ................... 
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Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 2.1 Zgodnie z Programem Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Programie Funkcjonalno 
UŜytkowym  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,15 % Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT) za kaŜdy dzień opóźnienia, płatne 
w euro 

Maksymalna kara za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej (włącznie z 
VAT)  

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 30 000 euro 

Waluta płatności 14.15 euro 

Okresy na przedłoŜenie:  

- dowodów ubezpieczenia  

- stosownych polis 

18.1(a) (b) przed Datą Rozpoczęcia 

 
Parafa osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy składającego ofertę : ...................
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Kwota ubezpieczenia Robót  18.2 115% Ceny Kontraktowej  

Minimalna kwota ubezpieczenia 
stron trzecich  18.3 1.000.000 EUR za wypadek niezaleŜnie 

od ilości zdarzeń  

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 1 (jeden) 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
InŜynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub 
osoba wskazana przez Prezesa  
lub 
Prezes Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT), Warszawa, ul. 
Czackiego 3/5 lub osoba wskazana 
przez Prezesa 

 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

naleŜycie upowaŜniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz: 

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

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

Data: ............................... 
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Załącznik nr 2 – wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w post ępowaniu.    
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK – Część .... 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

OŚWIADCZAM, śE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163): 

 
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa 

kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk” Cz ęść...]9  
2. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
  
PODPIS(Y): 
 

l.p. NazwaWykonawcy  Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy  

Podpis osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 

      
      

                                                 
9  Wykonawca wpisuje numer Części zamówienia  na którą składa ofertę 
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Załącznik nr 3 – wzór informacji dotycz ącej przeci ętnej liczby zatrudnianych 
pracowników.   

 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

W GMINIE SŁUPSK – Część .... 
  

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
  
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza  informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, śE: 
 

w okresie ostatnich 3 lat   przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników:  
 
 
l.p. Rok Liczba zatrudnianych pracowników 
1)    
2)    
3)    
 *Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 4 – wzór informacji dotycz ącej przeci ętnej liczebno ści 
personelu kierowniczego.  
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK – Część .... 

  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
  
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza  informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, śE: 
 

w okresie ostatnich 3 lat   miałem  następującą liczebność personelu kierowniczego:  
 
 
l.p. Rok Liczebno ść personelu kierowniczego 
1)    
2)    
3)    
 *Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy  

Podpis osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 5 – wzór wykazu narz ędzi i urz ądzeń niezbędnych do 
wykonania zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca.  
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE KOBYLNICA – Cz ęść .... 

 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE:  
 
Dysponuję następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania 
zamówienia:   
 

l.p.  Nazwa narzędzi i urz ądzeń Parametry 

Nazwa Wykonawcy, 
dysponuj ącego 
narzędziami i 

urządzeniami 10 
1)     
2)     
3)     

 
 
 
Podpis: 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy  

Podpis osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy 

Miejscowo ść  
i  data 

      
      

                                                 
10Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu 
zamówienia.  
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK – Część .... 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 

Zamówienie niniejsze  wykonywać będą następujące osoby: 

Doświadczenie zawodowe  
(Zatrudnienie) 

Okres L.p. 

Kwalifikacje  
(nr. uprawnień 

bud., 
członkostwo w 

izbie) od 
(miesiąc-

rok) 

do 
(miesiąc-

rok) 

Pracodawca  
(nazwa, adres) Stanowisko 

Wykonane 
projekty/przedsięwzięcia 

(Wraz z opisem potwierdzającym 
spełnienie warunku wskazanego w pkt. 

9.3.d) 
Imię i nazwisko : 
Proponowane stanowisko : 

       

       
Imię i nazwisko : 
Proponowane stanowisko : 

       

       
Imię i nazwisko : 
Proponowane stanowisko : 

       

       

Do niniejszego wykazu naleŜy dołączyć aktualne dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień 
(tj. zaświadczenia o posiadaniu uprawnień budowlanych oraz o członkostwie w izbach samorządowych 
architektów lub inŜynierów budownictwa dla Kierowników Budowy i Projektantów), jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa Wykonawcy  Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy  

Podpis osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 7 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych  
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK – Część .... 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OŚWIADCZAM, śE:  
wykonałem następujące roboty budowlane: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa   
roboty 

budowlanej 

Wartość  
w PLN 
(netto) 

Przedmiot 
roboty 

budowlanej  
początek 

(data) 
zakończenie 

(data)  

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 
telefonu 

do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy11  

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyŜej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający, 
Ŝe określone roboty budowlane zostały naleŜycie wykonane skutkuje nieuznaniem przez 
Zamawiającego spełnienia warunku określonego w p. 9.1.3(e) IDW. 
 
PODPIS: 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby 
upowa Ŝnionej do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść 
i  data 

      
      

 
 

                                                 
11 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 8/I  - WYKAZ CEN 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ I.  

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk  

 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

Preambuła 
 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w WYKAZIE CEN 
nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na 
wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Kontraktu.  
W Wykazach Cen naleŜy podać, kwoty w EURO dla wszystkich pozycji. 

 

NiezaleŜnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, 
Ŝe kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod kaŜdym 
względem. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, 
wyraŜonych bezpośrednio, czy teŜ sugerowanych, objętych kaŜdą częścią niniejszego Kontraktu i Ŝe 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 

W związku z powyŜszym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki równieŜ poboczne i 
nieprzewidziane oraz ryzyko kaŜdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, 
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem i oddania ich do uŜytkowania. 
Przyjmuje się, Ŝe wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót, dla których nie 
przewidziano oddzielnej pozycji zostały przez Wykonawcę przewidziane i wycenione a koszty 
rozłoŜone na inne pozycje zawarte w Wykazie Cen  

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach 
Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 

O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, Ŝe została ona zawarta w innym miejscu w 
podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w Wykazach Cen, jak równieŜ dodanie 
nowych pozycji, nie są dozwolone. 
Płatności będą dokonywane miesięcznie zgodnie z zapisami klauzuli 14 Warunków Kontraktu. 
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WYKAZ CEN  

 
 

Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

I-0 Pozycje ogólne 

I-0.1 OOPZ 
WZ-00 

Projekt budowlany wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę 

ryczałt   

I-0.2 WZ-00 
Kompletny projekt wykonawczy 
(wszystkie branŜe) 

ryczałt   

I-0.3 
Klauzula 18 
warunków 
Kontraktu 

Ubezpieczenia i gwarancje 
ryczałt   

I-0.4 WZ-00 
Tablice informacyjne i 
pamiątkowe 

ryczałt   

I-0.5 WZ-00 
Dokumentacja powykonawcza, 
instrukcja rozruchu, obsługi i 
konserwacji pompowni i sieci 

ryczałt   

I-0.6 WZ-00 Próby końcowe i rozruch 
ryczałt   

Razem Pozycje ogólne    

I Roboty 

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Bruskowo Małe 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

I-1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Bruskowo Małe do istniejącego 
rurociągu tłocznego z 
miejscowości Swołowo do 
miejscowości Bruskowo Wielkie 

ryczałt   I-2 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Wierzbięcin 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

I-3 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Podłączenie odbiorców ryczałt   
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Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Wierzbięcin do miejscowości 
Bruskowo Wielkie (teren 
oczyszczalni ścieków) 

ryczałt   I-4 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Bruskowo Wielkie (teren 
oczyszczalni ścieków) do 
miejscowości Słupsk 

ryczałt   I-5 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Razem Roboty    
I.A System sterowania i monitoringu pompowniami ścieków 

I.A.1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-04 

Wykonanie systemu sterowania i  
monitoringu wraz z wizualizacją 

ryczałt   

Razem system sterowania i monitoringu pompowniami ścieków    
Razem Budowa kanalizacji w gminie Słupsk Cz ęść I 

(do przeniesienia do Formularza Oferty)  
  

Kanalizacja grawitacyjna* - patrz pkt 2 PFU 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa Ŝnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 8/II  - WYKAZ CEN 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ II.  

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk  

 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

Preambuła 
 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w WYKAZIE CEN 
nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na 
wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Kontraktu.  
W Wykazach Cen naleŜy podać, kwoty w EURO dla wszystkich pozycji. 

 

NiezaleŜnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, 
Ŝe kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod kaŜdym 
względem. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, 
wyraŜonych bezpośrednio, czy teŜ sugerowanych, objętych kaŜdą częścią niniejszego Kontraktu i Ŝe 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 

W związku z powyŜszym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki równieŜ poboczne i 
nieprzewidziane oraz ryzyko kaŜdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, 
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem i oddania ich do uŜytkowania. 
Przyjmuje się, Ŝe wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót, dla których nie 
przewidziano oddzielnej pozycji zostały przez Wykonawcę przewidziane i wycenione a koszty 
rozłoŜone na inne pozycje zawarte w Wykazie Cen  

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach 
Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 

O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, Ŝe została ona zawarta w innym miejscu w 
podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w Wykazach Cen, jak równieŜ dodanie 
nowych pozycji, nie są dozwolone. 
Płatności będą dokonywane miesięcznie zgodnie z zapisami klauzuli 14 Warunków Kontraktu. 
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WYKAZ CEN  

 
 

Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

II-0 Pozycje ogólne 

II-0.1 OOPZ 
WZ-00 

Projekt budowlany wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę 

ryczałt   

II-0.2 WZ-00 
Kompletny projekt wykonawczy 
(wszystkie branŜe) 

ryczałt   

II-0.3 
Klauzula 18 
warunków 
Kontraktu 

Ubezpieczenia i gwarancje 
ryczałt   

II-0.4 WZ-00 
Tablice informacyjne i 
pamiątkowe 

ryczałt   

II-0.5 WZ-00 
Dokumentacja powykonawcza, 
instrukcja rozruchu, obsługi i 
konserwacji pompowni i sieci 

ryczałt   

II-0.6 WZ-00 Próby końcowe i rozruch 
ryczałt   

Razem Pozycje ogólne    

II Roboty 

Układ pompowy z miejscowości 
Krępa do miejscowości 
Płaszewko 

ryczałt   II-1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Płaszewko 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

II-2 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Płaszewko do miejscowości 
Kusowo 

ryczałt   II-3 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Kusowo, wykonana metodą 
burstliningu statycznego. (crackingu) 

II-4 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-03 

Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   
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Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   
Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Kusowo do miejscowości Głobino 

ryczałt   II-5 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Swochowo 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

II-6 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Swochowo do miejscowości 
Siemianice 

ryczałt   II-7 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Siemianice do oczyszczalni 
ścieków w Słupsku.  

ryczałt   II-8 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Razem Roboty    
II.A System sterowania i monitoringu pompowniami ścieków 

II.A.1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-04 

Wykonanie systemu sterowania i  
monitoringu wraz z wizualizacją 

ryczałt   

Razem system sterowania i monitoringu pompowniami ścieków    
Razem Budowa kanalizacji w gminie Słupsk – Cz ęść II 

(do przeniesienia do Formularza Oferty)  
  

Kanalizacja grawitacyjna* - patrz pkt 2 PFU 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa Ŝnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 8/III  - WYKAZ CEN 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ III.  

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk  

 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

Preambuła 
 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w WYKAZIE CEN 
nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na 
wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Kontraktu.  
W Wykazach Cen naleŜy podać, kwoty w EURO dla wszystkich pozycji. 

 

NiezaleŜnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, 
Ŝe kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod kaŜdym 
względem. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, 
wyraŜonych bezpośrednio, czy teŜ sugerowanych, objętych kaŜdą częścią niniejszego Kontraktu i Ŝe 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 

W związku z powyŜszym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki równieŜ poboczne i 
nieprzewidziane oraz ryzyko kaŜdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, 
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem i oddania ich do uŜytkowania. 
Przyjmuje się, Ŝe wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót, dla których nie 
przewidziano oddzielnej pozycji zostały przez Wykonawcę przewidziane i wycenione a koszty 
rozłoŜone na inne pozycje zawarte w Wykazie Cen  

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach 
Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 

O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, Ŝe została ona zawarta w innym miejscu w 
podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w Wykazach Cen, jak równieŜ dodanie 
nowych pozycji, nie są dozwolone. 
Płatności będą dokonywane miesięcznie zgodnie z zapisami klauzuli 14 Warunków Kontraktu. 
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WYKAZ CEN  

 
 

Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

III-0 Pozycje ogólne 

III-0.1 OOPZ 
WZ-00 

Projekt budowlany wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę 

ryczałt   

III-0.2 WZ-00 
Kompletny projekt wykonawczy 
(wszystkie branŜe) 

ryczałt   

III-0.3 
Klauzula 18 
warunków 
Kontraktu 

Ubezpieczenia i gwarancje 
ryczałt   

III-0.4 WZ-00 
Tablice informacyjne i 
pamiątkowe 

ryczałt   

III-0.5 WZ-00 
Dokumentacja powykonawcza, 
instrukcja rozruchu, obsługi i 
konserwacji pompowni i sieci 

ryczałt   

III-0.6 WZ-00 Próby końcowe i rozruch 
ryczałt   

Razem Pozycje ogólne    

III Roboty 
Układ pompowy z miejscowości 
Rogawica do miejscowości 
Grąsino 

ryczałt   III-1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Grąsino do miejscowości 
Jezierzyce SHR 

ryczałt   III-2 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Bukówka do miejscowości 
Jezierzyce Osiedle 

ryczałt   III-3 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Jezierzyce Osiedle do 
miejscowości Jezierzyce SHR 

ryczałt   III-4 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   
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Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

Układ pompowy z miejscowości 
Jezierzyce SHR do miejscowości 
Redzikowo 

ryczałt   III-5 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z Wieszyna do 
miejscowości Redzikowo 

ryczałt   III-6 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w strefie Redzikowo-Wieszyno 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

III-7 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy ze strefy 
Redzikowo-Wieszyno do 
miejscowości Redzikowo 

ryczałt   III-8 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w strefie Redzikowo 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

III-9 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy ze strefy 
Redzikowo do miejscowości 
Redzikowo 

ryczałt   III-10 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Redzikowo do miejscowości 
Słupsk 

ryczałt   III-11 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Razem Roboty    
III.A System sterowania i monitoringu pompowniami ścieków 

III.A.1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-04 

Wykonanie systemu sterowania i  
monitoringu wraz z wizualizacją 

ryczałt   

Razem system sterowania i monitoringu pompowniami ścieków    
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Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

Razem Budowa kanalizacji w gminie Słupsk – Cz ęść III 
(do przeniesienia do Formularza Oferty)  

  

Kanalizacja grawitacyjna* - patrz pkt 2 PFU 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa Ŝnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 8/IV  - WYKAZ CEN 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE SŁUPSK 

 
CZĘŚĆ IV.  

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  04/PN/JRP/2007 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk  

 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   
 

Preambuła 
 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w WYKAZIE CEN 
nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na 
wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Kontraktu.  
W Wykazach Cen naleŜy podać, kwoty w EURO dla wszystkich pozycji. 

 

NiezaleŜnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, 
Ŝe kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod kaŜdym 
względem. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, 
wyraŜonych bezpośrednio, czy teŜ sugerowanych, objętych kaŜdą częścią niniejszego Kontraktu i Ŝe 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 

W związku z powyŜszym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki równieŜ poboczne i 
nieprzewidziane oraz ryzyko kaŜdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, 
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem i oddania ich do uŜytkowania. 
Przyjmuje się, Ŝe wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót, dla których nie 
przewidziano oddzielnej pozycji zostały przez Wykonawcę przewidziane i wycenione a koszty 
rozłoŜone na inne pozycje zawarte w Wykazie Cen  

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach 
Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 

O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, Ŝe została ona zawarta w innym miejscu w 
podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w Wykazach Cen, jak równieŜ dodanie 
nowych pozycji, nie są dozwolone. 
Płatności będą dokonywane miesięcznie zgodnie z zapisami klauzuli 14 Warunków Kontraktu. 
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WYKAZ CEN  

 
Kwota  [euro] 

 Nr 
Elementu 

Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

IV-0 Pozycje ogólne 

IV-0.1 OOPZ 
WZ-00 

Projekt budowlany wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę 

ryczałt   

IV-0.2 WZ-00 
Kompletny projekt wykonawczy 
(wszystkie branŜe) 

ryczałt   

IV-0.3 
Klauzula 18 
warunków 
Kontraktu 

Ubezpieczenia i gwarancje 

ryczałt   

IV-0.4 WZ-00 Tablice informacyjne i pamiątkowe 

ryczałt   

IV-0.5 WZ-00 
Dokumentacja powykonawcza, 
instrukcja rozruchu, obsługi i 
konserwacji pompowni i sieci 

ryczałt   

IV-0.6 WZ-00 Próby końcowe i rozruch ryczałt   

Razem Pozycje ogólne    

IV Roboty 

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Warblewo 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

IV-1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Warblewo do miejscowości Głobino 

ryczałt   IV-2 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Kukowo do miejscowości Wiklino 

ryczałt   IV-3 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Wiklino 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

IV-4 OOPZ 
WZ-00 

     WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   
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Kwota  [euro] 
 Nr 

Elementu 
Robót 

Nr Opisu 
Wymagań 

Zamawiaj ące
go 

Zakres Robót Jednostka 
netto brutto 

Układ pompowy z miejscowości 
Wiklino do miejscowości Wrzeście 

ryczałt   IV-5 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Wrzeście 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

IV-6 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Wrzeście do miejscowości 
Lubuczewo 

ryczałt   IV-7 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Kanalizacja grawitacyjna* w miejscowości Lubuczewo 
Kolektor bez sięgaczy do granicy 
działek 

ryczałt   

Kolektor – tylko sięgacze do 
granicy działek 

ryczałt   

Podłączenie odbiorców ryczałt   

IV-8 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 

Decyzje administracyjne, opłaty 
drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Układ pompowy z miejscowości 
Lubuczewo do miejscowości 
Swochowo 

ryczałt   IV-9 OOPZ 
WZ-00 
WZ-02 
WZ-04 Decyzje administracyjne, opłaty 

drogowe, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, itp. 

ryczałt   

Razem Roboty   
IV.A System sterowania i monitoringu pompowniami ścieków 

IV.A.1 OOPZ 
WZ-00 
WZ-04 

Wykonanie systemu sterowania i  
monitoringu wraz z wizualizacją 

ryczałt   

Razem system sterowania i monitoringu pompowniami ścieków    
Razem Budowa kanalizacji w gminie Słupsk – Cz ęść IV 

(do przeniesienia do Formularza Oferty)  
  

Kanalizacja grawitacyjna* - patrz pkt 2 PFU 
 

PODPIS: 
 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby 
upowa Ŝnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowo ść  
i  data 

      
      

 


