
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: 

InŜynier dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska” 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie przez wykonawcę funkcji 
InŜyniera dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska”.  
InŜynier będzie nadzorował Kontrakty na Roboty realizowane według 
Warunków Kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy 
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-
polskie 2004 (tłumaczenie 1 wydania 1999), tzw. ”śółty FIDIC”.  
Roboty realizowane będą na terenie miasta  Słupsk, gminy Słupsk oraz gminy 
Kobylnica. 
 

5. Składanie ofert 
częściowych: Nie dopuszcza się 
6. Składanie oferty 
wariantowej:  Nie dopuszcza się 
7. Termin wykonania 
zamówienia: 

InŜynier rozpocznie wykonywanie umowy na usługi w terminie 14 dni od 
otrzymania pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiającego. 
Za termin zakończenia realizacji zamówienia strony uznają datę zatwierdzenia 
przez zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu na InŜyniera, 
jednak nie później niŜ 31.12.2010r. 
Wstępny harmonogram dla Kontraktów na roboty przedstawiony został w 
części III SIWZ w pkt. 5.2. 
 

8. Wadium:  80.000 PLN;  
9. Kryteria oceny ofert i ich 

znaczenie: Cena 100% 
10. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego ul. E. Orzeszkowej 1, pokój nr 11 (Budynek A)  
11. Termin składania ofert:  12.01.2007r.; 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 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 



internetowej, na której 
będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna. 

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 w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.   
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone 
przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich): 

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,  

b) 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; 

c) 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, 

d) 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,  

e) dokumenty stwierdzające, Ŝe wskazani w pkt 1.2)c) IDW specjaliści nr 
3, 4, 5, 6, 7 którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają 
wymagane uprawnienia.   
Dla wymienionych w pkt 1.2)c) IDW Inspektorów Nadzoru 
(specjaliści nr 3, 4, 5, 6, 7) naleŜy załączyć waŜne uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, 
za którą poszczególny Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny i 
aktualny dokument stwierdzający wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego.   
 

2) 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 się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 
będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje i doświadczenie): 

a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na usługi, których 



przedmiotem było sprawowanie nadzoru nad budową, przebudową 
lub rozbudową: 

- co najmniej jednej stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków 
o wartości nadzorowanych robót  nie mniejszej niŜ 2 500 000 euro 
(netto) oraz 

- co najmniej jednej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości 
nadzorowanych robót  nie mniejszej niŜ 2 000 000 euro (netto) 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć wykaz wykonanych usług sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW oraz 
dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie. 
Przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez 
Wykonawców usługi polegające na nadzorze nad robotami zostały 
wykonane naleŜycie muszą zawierać, co najmniej: 
- wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym 
postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą, 
-  wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 
-  wskazanie zakresu robót, 
-  wskazanie wartości robót, 
-  wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
-  wskazanie miejsca wykonania,  
-  opinię podmiotu, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie 

b) posiadać średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
w wysokości: 

-  minimum 15 pracowników w tym, co najmniej 5 inŜynierów w 
branŜach związanych z gospodarką wodno-ściekową,  
-     minimum 3 pracowników personelu kierowniczego.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć informację na temat przeciętnej liczby 
zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego 
sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, 

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

Specjalista kluczowy nr 1:  

Kierownik Zespołu  

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub 
kierowaniu robotami budowlanymi, 

- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum 2 
zakończonych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
kaŜda o wartości nie mniejszej niŜ 2.000.000 Euro netto, w tym co 
najmniej 1 zrealizowanej zgodnie z warunkami kontraktowymi 
FIDIC lub równowaŜnymi tj. warunkami kontraktowymi FIDIC 
dostosowanymi do prawa lokalnego państwa na terenie którego 
wykonywane były inwestycje,  

 
Specjalista kluczowy nr 2:  

Kosztorysant 

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu
 obmiarów, kosztorysów, zestawień i  kontroli kosztów,  



 
Specjalista kluczowy nr 3:  
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-
budowlanych 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie 

robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru z 
zakresu budownictwa wodno-ściekowego w tym przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę, rozbudowę lub przebudowę 
oczyszczalni ścieków lub stację uzdatniania wody, 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

 
Specjalista kluczowy nr 4:  
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci 
sanitarnych 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie 

robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru z 
zakresu budownictwa wodno-ściekowego w tym przynajmniej w 1 
projekcie obejmującym budowę, rozbudowę lub przebudowę 
oczyszczalni ścieków,   

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacji sanitarnych w zakresie, za który inspektor 
nadzoru będzie odpowiedzialny zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

 
Specjalista kluczowy nr 5:  
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci 
sanitarnych 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie 

robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru w 
tym  przynajmniej w 1 projekcie obejmującym budowę lub 
modernizację Stacji Uzdatniania Wody, 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacji sanitarnych w zakresie za który inspektor 
nadzoru będzie odpowiedzialny zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego 

 
Specjalista kluczowy nr 6:  
Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci 
sanitarnych 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie 

robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru w 
tym  przynajmniej w 1 projekcie obejmującym budowę sieci 
kanalizacyjnych, 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacji sanitarnych w zakresie, za który inspektor 
nadzoru będzie odpowiedzialny zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

 
Specjalista kluczowy nr 7:  
Inspektor Nadzoru – specjalista  w zakresie robót instalacji, 



urządzeń elektrycznych i automatyki 
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie 

robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru z 
zakresu robót elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki (AKPiA), w tym przynajmniej w 1 projekcie 
obejmującym budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni 
ścieków, 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego 

Wymagana jest znajomość języka polskiego przez w/w 
specjalistów. 
Zamawiający dopuszcza  zatrudnienie na własny koszt przez 
InŜyniera  tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a personelem, 
który zatrudni In Ŝynier. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć:   
-  wykaz osób sporządzony według załącznika nr 4 do IDW  

- informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia sporządzony 
według załącznika nr 5 do IDW wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień.  

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie niniejszego zamówienia.   
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 w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczne obroty 
na poziomie minimum 400 000,00 Euro.   

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć Rachunek zysków i strat, a w przypadku 
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego inny dokument określający te przychody - za okres nie 
dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres.  

b) posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 90 000,00 
Euro lub posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 
90 000,00 Euro.  

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

c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 900 000,00 
Euro (łącznie dla Wykonawców składających ofertę wspólną).   

-  Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. c) obowiązuje 



przez cały okres niniejszej umowy.   
-  W przypadku pokrywania zdarzeń z ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust.1 Wykonawca dokona doubezpieczenia do kwoty nie 
mniejszej niŜ 900.000 Euro. 
- Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu oryginały polis 
ubezpieczeniowych i dokumentów związanych z ewentualnym 
doubezpieczeniem do wglądu. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
złoŜy polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności;  

4) złoŜyć oświadczenie, sporządzone według załącznika nr 2 do IDW,  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.. 22 ust 1 pkt 1-4.  

2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006r. (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. 1.1).a), 1.1).b) 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).c) składa zaświadczenie właściwego 

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym art. 24 ust.. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

2) Dokumenty o których mowa w punkcie 2.1)a)i. oraz 2.1)a)iii. oraz 
2.1)b) powinny być wystawione nie wcześniej 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. 

17. Ogłoszenie o zamówieniu 
przekazano Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich 
w dniu 28.11.2006r. 

18. Nazwisko osoby Andrzej Mielczarek tel. 059 84 18 393;  



upowaŜnionej do 
kontaktów 

e-mail: jrp.amielczarek@wodociagi.slupsk.pl  
Jarosław Rzeczkowski tel. 059 84 18 394  
e-mail: jrp.jrzeczkowski@wodociagi.slupsk.pl  

19. SIWZ moŜna odebrać: na pisemny wniosek Wykonawcy w cenie 50,00zł - w siedzibie Zamawiającego 
w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, Budynek A, pokój nr 14, płatne gotówką 
w kasie Zamawiającego, przelewem lub przesłana za zaliczeniem firmą 
kurierską. 

20. Numer referencyjny:  05/PN/JRP/2006 

Data publikacji: 28.11.2006r.  

  

 


