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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
1. Zamawiający: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 
2. Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej kwot wg art. 

11 ust. 8  
3. Adres strony internetowej, na 

której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

www.wodociagi.slupsk.pl 
 

4. Przedmiot i zakres zamówienia: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W GMINIE KOBYLNICA  
W MIEJSCOWOŚCIACH: KULESZEWO, LULEMINO, SYCEWICE.  
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac 
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przyłączami sanitarnymi oraz systemem sterowania i monitoringu pompowni w  
Gminie Kobylnica w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice. 

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

5. Składanie ofert częściowych: Nie dopuszcza się 
6. Składanie oferty wariantowej:  Nie dopuszcza się 
7. Termin wykonania zamówienia: Czas trwania zamówienia wynosi 24 miesiące i obejmuje Czas na Ukończenie 

oraz Okres Zgłaszania Wad tj.: 
- 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (Czas na Ukończenie) + 12 miesięcy od 
Wystawienia przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia (Okres Zgłaszania 
Wad) 
 

8. Wadium:  50.000 PLN 
9. Kryteria oceny ofert i ich 

znaczenie: Cena 100% 
10. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: ul. E. Orzeszkowej 1, kancelaria Jednostki 

Realizującej Projekt (Budynek D)  
11. Termin składania ofert:  16.06.2009r.; godz.10:00  
12. Termin związania ofertą: 60 dni 
13. Informacja o zamiarze zawarcia 

umowy ramowej Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
14. Informacja o zamiarze 

ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na 
której b ędą zamieszczone 
dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów w tej 
procedurze 

15. Informacja o przewidywanym 
wyborze najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem 
strony internetowej, na której 
będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 

16. Warunki udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania 
warunków udziału  
w postępowaniu: 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz 
nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
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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 się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złoŜone wyŜej wymienione dokumenty dla kaŜdego z nich) 

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone poniŜej wymienione dokumenty dla 
kaŜdego z nich) 

c) 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 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone poniŜej wymienione dokumenty dla 
kaŜdego z nich) 

d) 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 (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złoŜone poniŜej wymienione dokumenty dla kaŜdego z nich) 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia.  
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 
będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje i doświadczenie). 

a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości 
co najmniej 15 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 IDW, 

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  2 osoby. 
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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 IDW,  

c)  do wykonania zamówienia dysponować następującymi narzędziami i 
urządzeniami:  Sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry) w ilości 
minimum 2 kpl. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć wykaz niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń którymi dysponuje lub będzie 
dysponował sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden 
wspólny wykaz), JeŜeli w wykazie tym Wykonawca wskazał narzędzia i 
urządzenia, którymi będzie dysponował, przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń do 
wykonania niniejszego zamówienia.  

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:  

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

- obejmujące kierowanie realizacją co najmniej 2 inwestycji z 
zakresu infrastruktury wodno-ściekowej o łącznej wartości (netto) 
nie mniejszej niŜ 2 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 w 
zakresie instalacji i sieci kanalizacyjnych, lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik 
budowy, w tym jako kierownik budowy jednej inwestycji 
polegających na wykonaniu rurociągów grawitacyjnych i/lub 
ciśnieniowych o łącznej długości co najmniej 2 km. 

 
Projektant  (1 osoba) – powinien posiadać następujące kwalifikacje i 

doświadczenie: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant, w 
tym jako główny projektant co najmniej dwóch kilometrów sieci 
kanalizacyjnej. 
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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.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawca  zobowiązany jest przedłoŜyć: wykaz osób, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW 
(Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden 
wspólny wykaz) wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie 
wymaganych uprawnień tj. kopie uprawnień budowlanych oraz 
aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbach samorządowych 
architektów lub inŜynierów budownictwa dla Kierowników 
Budowy i Projektantów. JeŜeli w wykazie tym Wykonawca 
wskazał osoby, którymi będzie dysponował, przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 
do wykonania zamówienia. 

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, co najmniej:  

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 IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz) oraz dokumenty 
potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca 
musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek 
złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać 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  1.000.000 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 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 
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upływem terminu składania ofert, 

4) złoŜyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oświadczenie składa pełnomocnik upowaŜniony do 
reprezentowania ich w postępowaniu) oraz oświadczenie potwierdzające 
spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 pkt 4, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2a do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców)  

2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. (Dz. U. z 2006r. 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. 1.1).a), 1.1).c) i 1.1).d), składa dokument 
lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, 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. 1.1).b) 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 2.1)a)i. oraz 2.1)a)iii. oraz 
2.1)b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w 
punkcie 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. 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie 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 2.2) stosuje się odpowiednio. 

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

  
2. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana 

wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

  

17. Ogłoszenie o zamówieniu 
przekazano Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w dniu 04.05.2009r. 

18. Nazwisko osoby upowaŜnionej 
do kontaktów 

Donata Feszak tel. 059 84 18 393 
Andrzej Mielczarek tel. 059 84 18 390;  
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Tomasz Fitowski tel. 059 84 18 396 
e-mail: jrp.dfeszak@wodociagi.slupsk.pl  

19. SIWZ moŜna odebrać: na pisemny wniosek Wykonawcy (w cenie 80zł): 
- w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, osobiście, 
- za pobraniem firmą kurierską 
Sposób płatności:  
- gotówka w kasie Zamawiającego,  
- przelew, 
- za zaliczeniem firmą kurierską. 

20. Numer referencyjny:  01/PN/JRP/2009 

Data publikacji: 06.05.2009r.  
  


