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Zamawiający                                 Słupsk, dnia 21.02.2007 r. 
Sprawa nr 02/PN/JRP/2007 

  
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

„WODOCIĄGI SŁUPSK” SP. Z O.O. 
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 1, 76-200 SŁUPSK  

 
 
 

Zamówienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej powyŜej kwot  

wg art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Udzielenie i obsługa  kredytu inwestycyjnego długoterminowego w  wysokości  
7.740.000,00  EUR 

Udzielenie i obsługa  kredytu obrotowego średnioterminowego z limitem do  wysokości 
3.500.000,00  PLN 

 
 
 
 
 
 

............................................... 
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Spółkę „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 7 740 000,00 EUR, z 
przeznaczeniem na finansowanie części inwestycji objętych Projektem pn. „Program 
gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” w trzech częściach oraz udzielenie i 
obsługa  kredytu obrotowego średnioterminowego w formie linii odnawialnej z limitem do  
wysokości 3 500 000,00  PLN na płatności podatku VAT.   
Opis inwestycji objętych Projektem pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska" umieszczony jest w pkt. 10 SIWZ.     
 
CZĘŚĆ I:  
 
Udzielenie i obsługa  kredytu inwestycyjnego długoterminowego na finansowanie inwestycji 
na terenie Gminy Miejskiej Słupsk, w tym: rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa  
głównego kolektora ściekowego  oraz  sieci kanalizacji  ściekowej, budowa stacji 
uzdatniania wody, usługi pełnione przez InŜyniera Kontraktu – w ł ącznej wysokości   
4.120.000,00 EUR 
 

1.1. Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności  składania odrębnego wniosku    
kredytowego. 

1.2.  Kredyt uruchamiany będzie w czterech  transzach postawionych do dyspozycji 
Zamawiającego w następujących terminach i kwotach: 

        a/    I   transza w wysokości  1.000.000,00 EUR w terminie od 14.05.2007r. do 31.08.2007r. 
        b/  II   transza w wysokości     950.000,00 EUR w terminie od  01.09.2007r. do 31.03.2008r. 
        c/  III  transza w wysokości  1.350.000,00 EUR w terminie od  01.04.2008r. do 31.08.2008r. 
        d/  IV  transza w wysokości     820.000,00 EUR w terminie od  01.09.2008r. do 31.12.2008r. 

Środki nie wykorzystane w bieŜącej transzy przechodzą automatycznie jako środki  do 
wykorzystania w kolejnych transzach. Środki z transz przyszłych mogą być uruchamiane 
wcześniej, przed ustalonym terminem postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego, – 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

1.3. Uruchamianie środków w ramach poszczególnych transz nastąpi na podstawie 
pisemnych dyspozycji Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do 
realizacji przedmiotowych dyspozycji w terminie 5 dni od dnia złoŜenia dyspozycji u 
Wykonawcy. 

1.4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2008 r.  
1.5. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w walucie euro, w formie bezgotówkowej. 

Środki z rachunku kredytowego wypłacane  będą i przelewane na pomocniczy rachunek 
bankowy Zamawiającego, otwarty w banku Wykonawcy, przeznaczony wyłącznie do 
obsługi przedmiotowego kredytu. Pierwsza wypłata środków z pierwszej transzy 
wypłacona  będzie zaliczkowo, kaŜda  kolejna wypłata  środków będzie następowała po 
rozliczeniu poprzedniej wypłaty środków (po przedstawieniu zapłaconych faktur 
związanych z realizowaną inwestycją i zaakceptowaniu ich przez Wykonawcę). 

1.6. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do 
obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w 
stosunku do 365 dni w roku. 

1.7. Spłata odsetek i  kapitału  oraz innych uzgodnionych kwot będzie dokonywana w euro. 
1.8. Odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu kaŜdego miesiąca  
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kalendarzowego, począwszy od miesiąca uruchomienia środków z kredytu. 
1.9. Karencja w spłacie kapitału do 30.12.2009r. 
1.10. Spłata kapitału nastąpi  w 133 ratach miesięcznych,  płatnych w następujących  

terminach i kwotach:   
- Pierwsza  rata w wysokości  28 000,00 EUR płatna  dnia 31.12.2009r.  
- Kolejne 131 rat w wysokości po 31 000,00 EUR kaŜda,  płatne kaŜdego ostatniego dnia 

kaŜdego miesiąca począwszy od 31.01.2010r. do 30.11.2020r. 
- Ostatnia rata w wysokości  31 000,00 EUR płatna dnia 31.12.2020r. 

1.11. Ostateczny termin spłaty kredytu w dniu 31.12.2020r. 
1.12. Koszty obsługi kredytu stanowią: 
- Oprocentowanie kredytu – zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania 

ustalone jest według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę EURIBOR 3M lub 
w oparciu o inną stawkę bazową stosowaną w przypadku kredytów w walucie euro, 
zaproponowaną przez Wykonawcę z dnia 21.02.2007 r + stała przez cały okres 
kredytowania marŜa Banku.  

- Prowizja – liczona jako % od kwoty postawionego do dyspozycji kredytu 
inwestycyjnego, płatna kaŜdorazowo w dniu  wypłaty środków  z danej transzy kredytu, 
w wysokości odpowiadającej wyŜej określonej wartości %, liczonej od kwoty 
wypłacanych środków.  
MarŜa bankowa i prowizja stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy naleŜne z 
tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych 
dodatkowych  kosztów. 

1.13. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji  od niewykorzystanej kwoty/ części  kredytu.   
1.14. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części 

kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
1.15. Zabezpieczenie: sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Miejskiej Słupsk w 

Spółce „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  na wartość  księgową 18 075 000,00  PLN  (tj. 
32% posiadanych udziałów) 

1.16.  Zamawiający  zastrzega sobie  prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu 
bez ponoszenia dodatkowych  kosztów. 

1.17. W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w 
punkcie 1.12. 

1.18. Zamawiający  przewiduje moŜliwość kontroli  zgodności wykorzystania kredytu (wizja 
lokalna na placu budowy) przedstawiciela Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim zamiarze  z 5- dniowym 
wyprzedzeniem. Wspomniana kontrola na placu budowy moŜe odbyć się wyłącznie przy 
udziale uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ II:  
 
Udzielenie i obsługa  kredytu inwestycyjnego długoterminowego na finansowanie inwestycji 
na terenie Gminy Słupsk, w tym:  budowa kanalizacji sanitarnej oraz  usługi pełnione przez 
InŜyniera Kontraktu – w  łącznej wysokości  1 420 000,00 EUR 
 
1.1.  Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności  składania odrębnego wniosku  kredytowego. 
1.2. Kredyt uruchamiany będzie w trzech  transzach postawionych do dyspozycji 

Zamawiającego w  następujących terminach i kwotach: 
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        a/    I   transza w wysokości    200.000,00 EUR w terminie od  14.05.2007r. do 31.12.2007r. 
        b/  II   transza w wysokości     350.000,00 EUR w terminie od  01.01.2008r. do 30.06.2008r. 
        c/  III  transza w wysokości     870.000,00 EUR w terminie od  01.07.2008r. do 31.12.2008r. 
Środki nie wykorzystane w bieŜącej transzy przechodzą automatycznie jako środki do 
wykorzystania w kolejnych transzach. Środki z transz przyszłych mogą być uruchamiane 
wcześniej, przed ustalonym terminem postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego – bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 

1.3. Uruchamianie środków w ramach poszczególnych transz  nastąpi na podstawie pisemnych 
        dyspozycji Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  
        przedmiotowych dyspozycji w terminie 5 dni od dnia złoŜenia dyspozycji u Wykonawcy. 
1.4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2008 r. 
1.5. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w walucie euro, w formie bezgotówkowej. 
        Środki z rachunku kredytowego wypłacane będą i przelewane na pomocniczy rachunek  
        bankowy Zamawiającego, otwarty w banku Wykonawcy, przeznaczony wyłącznie do  
        obsługi przedmiotowego kredytu. Pierwsza wypłata środków z pierwszej transzy wypłacona   
        będzie zaliczkowo, kaŜda kolejna wyplata środków będzie następowała po rozliczeniu  
        poprzedniej wypłaty środków (po przedstawieniu zapłaconych faktur związanych z  
        realizowaną inwestycją i zaakceptowaniu ich przez Wykonawcę). 
1.6. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia 

kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 
365 dni w roku. 

1.7. Spłata odsetek i  kapitału  oraz innych uzgodnionych kwot będzie dokonywana w euro. 
1.8. Odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu kaŜdego miesiąca  

kalendarzowego, począwszy od miesiąca uruchomienia środków z kredytu. 
1.9. Karencja w spłacie kapitału do 30.12.2009r. 
1.10. Spłata kapitału nastąpi  w 133 ratach miesięcznych,  płatnych w następujących  terminach i 

kwotach: 
- Pierwsza  rata w wysokości  8 500,00 EUR płatna  dnia 31.12.2009r.  
- Druga rata w wysokości  9 800,00 EUR płatna  dnia  31.01.2010r. 
- Kolejne 130 rat w wysokości po 10 700,00 EUR kaŜda,  płatne ostatniego dnia kaŜdego 

miesiąca począwszy od 28.02.2010r. do 30.11.2020r. 
- Ostatnia rata w wysokości  10.700,00 EUR płatna dnia 31.12.2020r. 

 
1.11. Ostateczny termin spłaty kredytu w dniu 31.12.2020r. 
1.12. Koszty obsługi kredytu stanowią: 

- Oprocentowanie kredytu – zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania 
ustalone jest według zmiennej stopy procentowej w oparciu  o stawkę  EURIBOR 3M 
lub w oparciu o inną stawkę bazową stosowaną w przypadku kredytów w walucie euro, 
zaproponowaną przez Wykonawcę z dnia 21.02.2007 r + stała przez cały okres 
kredytowania marŜa Banku.  

- Prowizja – liczona jako % od kwoty postawionego do dyspozycji kredytu 
inwestycyjnego, płatna kaŜdorazowo w dniu  wypłaty środków  z danej transzy kredytu, 
w wysokości odpowiadającej wyŜej określonej wartości %, liczonej od kwoty 
wypłacanych środków.  

MarŜa bankowa i prowizja stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy naleŜne z tytułu 
wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych dodatkowych  
kosztów. 
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1.13. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych prowizji od niewykorzystanej kwoty/ części  
kredytu.   

1.14.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części 
kredytu bez ponoszenia dodatkowych  kosztów. 

1.15. Zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchomościach naleŜących do Gminy Słupsk na 
wartość łączną 6 230 000,00 PLN 

1.16. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez 
ponoszenia dodatkowych  prowizji. 

1.17. W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w punkcie 
1.12. 

1.18.   Zamawiający  przewiduje moŜliwość kontroli  zgodności wykorzystania kredytu (wizja 
lokalna na placu budowy) przedstawiciela Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim zamiarze  z 5- dniowym 
wyprzedzeniem. Wspomniana kontrola na placu budowy moŜe odbyć się wyłącznie przy 
udziale uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ III:  
 
Udzielenie i obsługa  kredytu inwestycyjnego długoterminowego na finansowanie inwestycji 
na terenie Gminy Kobylnica, w tym: m.in. budowa kanalizacji sanitarnej oraz  usługi 
pełnione przez InŜyniera Kontraktu – w  łącznej wysokości   2 200 000,00 EUR 
 
1.1. Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności  składania odrębnego wniosku    

kredytowego. 
1.2. Kredyt uruchamiany będzie w trzech  transzach postawionych do dyspozycji 

Zamawiającego w następujących terminach i kwotach: 
        a/    I   transza w wysokości    400 000,00 EUR w terminie od  14.05.2007r. do 31.01.2008r. 
        b/  II   transza w wysokości     850 000,00 EUR w terminie od  01.02.2008r. do 31.08.2008r. 
        c/  III  transza w wysokości     950 000,00 EUR w terminie od  01.09.2008r. do 31.12.2008r. 
Środki nie wykorzystane w bieŜącej transzy przechodzą automatycznie jako środki  do 
wykorzystania w kolejnych transzach. Środki z transz przyszłych mogą być uruchamiane 
wcześniej, przed ustalonym terminem postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego – bez 
ponoszenia dodatkowych prowizji. 
1.3. Uruchamianie środków w ramach poszczególnych transz  nastąpi na podstawie pisemnych 

dyspozycji Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
przedmiotowych dyspozycji w terminie 5 dni od dnia złoŜenia dyspozycji u Wykonawcy.  

1.4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2008r.  
1.5. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w walucie euro, w formie bezgotówkowej. 

Środki z rachunku kredytowego wypłacane będą i przelewane na pomocniczy rachunek 
bankowy Zamawiającego, otwarty w banku Wykonawcy przeznaczony wyłącznie do 
obsługi przedmiotowego kredytu. Pierwsza wypłata środków z pierwszej transzy 
wypłacona będzie zaliczkowo, kaŜda kolejna wypłata środków będzie następowała po 
rozliczeniu poprzedniej wypłaty środków (po przedstawieniu zapłaconych faktur 
związanych z realizowaną inwestycją i zaakceptowaniu ich przez  Wykonawcę). 

1.6. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia 
kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 
365 dni w roku. 
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1.7. Spłata odsetek i  kapitału  oraz innych uzgodnionych kwot będzie dokonywana w euro. 
1.8. Odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu kaŜdego miesiąca  

kalendarzowego, począwszy od miesiąca uruchomienia środków z kredytu. 
1.9.  Karencja w spłacie kapitału do 30.12.2009r. 
1.10. Spłata kapitału nastąpi w 133 ratach miesięcznych,  płatnych w następujących  terminach i 

kwotach: 
- Pierwsza  rata w wysokości  22 000,00 EUR płatna  dnia 31.12.2009r.  
- Kolejne 131 rat w wysokości po 16 500,00 EUR kaŜda,  płatne ostatniego dnia kaŜdego 

miesiąca począwszy od 31.01.2010r. do 30.11.2020r. 
- Ostatnia rata w wysokości  16 500,00 EUR płatna dnia 31.12.2020r. 

1.11. Ostateczny termin spłaty kredytu w dniu 31.12.2020r. 
1.12. Koszty obsługi kredytu stanowią: 

- Oprocentowanie kredytu – zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania 
ustalone jest według zmiennej stopy procentowej w oparciu  o stawkę EURIBOR 3M 
lub w oparciu o inną stawkę bazową stosowaną w przypadku kredytów w walucie euro, 
zaproponowaną przez Wykonawcę z dnia 21.02.2007 r. + stała przez   cały okres 
kredytowania marŜa Banku.  

- Prowizja – liczona jako % od kwoty postawionego do dyspozycji kredytu 
inwestycyjnego, płatna kaŜdorazowo w dniu  wypłaty środków  z danej transzy kredytu, 
w wysokości odpowiadającej wyŜej określonej wartości %, liczonej od kwoty 
wypłacanych środków.  

MarŜa bankowa i prowizja stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy naleŜne z tytułu 
wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych dodatkowych  
kosztów. 
1.13. Wykonawca  nie będzie pobierał  Ŝadnych prowizji od niewykorzystanej kwoty/ części  

kredytu.   
1.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części 

kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
1.15. Zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchomościach naleŜących do Gminy Kobylnica  na 

wartość łączną  9 652 000,00 PLN .  
1.16. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów. 
1.17. W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w punkcie 

1.12. 
1.18.  Zamawiający  przewiduje moŜliwość kontroli  zgodności wykorzystania kredytu (wizja 

lokalna na placu budowy) przedstawiciela Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim zamiarze z 5- dniowym 
wyprzedzeniem. Wspomniana kontrola na placu budowy moŜe odbyć się wyłącznie przy 
udziale uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ IV:  
Udzielenie i obsługa  kredytu obrotowego średnioterminowego w formie linii odnawialnej z 
limitem do  wysokości 3 500 000,00  PLN na płatności podatku VAT na okres od   
01 czerwca 2007r. do 29 czerwca  2009 r. 
 
1.1. Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności  składania odrębnego wniosku    

kredytowego. 
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1.2. Uruchamianie środków nastąpi na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, przy 
czym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotowych dyspozycji niezwłocznie 
po złoŜeniu dyspozycji u  Wykonawcy. 

1.3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 29.06.2009r.  
1.4. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w polskich złotych (PLN), w formie 

bezgotówkowej. 
1.5. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia 

kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 
365 dni w roku. 

1.6. Spłata odsetek następowała będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kaŜdego 
miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca uruchomienia środków z kredytu. 

1.7. Spłata kapitału będzie następowała automatycznie w momencie wpływu środków z Urzędu 
Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT. Kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza Ŝe 
kaŜda spłata całości lub części zadłuŜenia powoduje, iŜ odnawia się on do wysokości 
3.500.000,00  PLN i moŜe być wykorzystany ponownie w okresie na jaki został przyznany.  

1.8. Spłata kapitału i odsetek oraz innych uzgodnionych kwot będzie dokonywana w złotych 
polskich (PLN). 

1.9. Ostateczny termin spłaty kredytu w dniu 30.06.2009r. Kredytobiorca zobowiązuje się do 
zapewnienia wystarczających środków finansowych na całkowitą spłatę kredytu w 
ostatecznym terminie jego spłaty.  

1.10. Koszty obsługi kredytu stanowią: 
- Oprocentowanie kredytu – zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania 

ustalone jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR 
dla depozytów 3-miesięcznych  z dnia 21.02.2007 r + stała przez cały okres kredytowania 
marŜa Banku. 

- Prowizja – liczona jako % od kwoty postawionego do dyspozycji kredytu obrotowego 
średnioterminowego w formie linii odnawialnej, płatna 5 dni po podpisaniu umowy.  

MarŜa bankowa i prowizja stanowić będą jedyne wynagrodzenie Kredytodawcy naleŜne z 
tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych 
dodatkowych kosztów. 

1.11. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części 
kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

1.12. Wykonawca  nie będzie pobierał  Ŝadnych prowizji i opłat od niewykorzystanej kwoty/ 
części  kredytu 

1.13. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia  Zamawiającego   wraz z 
deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego, na który będą 
wpływać środki z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT, oświadczenie o 
poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego w 
zakresie roszczeń banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu obrotowego 
średnioterminowego w formie linii odnawialnej. 

1.14. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez 
ponoszenia dodatkowych  kosztów. 

1.15. W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w punkcie 
1.10 
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2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU (WYMAGANE OD WYKONAWCÓW).  
 
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 116) określa się następujące warunki: 
 
2.1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (w dalszej 

części zwanej Pzp). 
2.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp. 
2.3. Są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej (w zakresie umoŜliwiającym 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia). 
2.4. Nie zalegają z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne. 
2.5. Wykazują w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczny przychód netto na poziomie minimum: 

• dla części I zamówienia    3 000 000,00 Euro, 
• dla części II zamówienia   1 000 000,00 Euro, 
• dla części III zamówienia   1 500 000,00 Euro, 
• dla części IV zamówienia   2 000 000,00 PLN. 

2.6. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
2.7. WyraŜą zgodę na karencję w spłacie kapitału do dnia 30.12.2009 r. (dotyczy części I, II, 

III) 
2.8. WyraŜą zgodę na zabezpieczenie kredytu przez: 
2.8.1. dla części I – sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Miejskiej Słupsk w Spółce 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na wartość księgową 18 075 000,00 PLN (tj. 32% 
posiadanych udziałów Spółki). 

2.8.2. dla części II - hipoteka na nieruchomościach naleŜących do Gminy Słupsk na wartość 
łączną 6 230 000,00 PLN 

2.8.3. dla części III - hipoteka na nieruchomościach naleŜących do Gminy  Kobylnica na 
wartość łączną  9 652 000,00 PLN 

3.8.4.  dla części IV - weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją  
wekslową  oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego, na który będą wpływać  środki 
z  Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT, oświadczenie o poddaniu się 
rygorowi egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego w  zakresie roszczeń 
banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu obrotowego średnioterminowego w 
formie linii odnawialnej. 

2.9. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych prowizji od niewykorzystanej kwoty/ części  
kredytu. 

2.10. Wyrazi zgodę na rezygnację z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. 

2.11. Wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. 

2.12. Wykonawca zobowiąŜe się do uruchomienia kredytu w terminie pięciu dni od dnia zawarcia 
umowy.  
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3. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW (POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU). 

 
3.1.  Ustawowe oraz dodatkowe - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z  dnia 19 maja 2006r. (Dz.U.2006.87.605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  

3.1.1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp. 
3.2. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 i ust. 2 Pzp.   
3.2.1.1. 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. 

3.2.1.2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3.2.2. Zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności 
bankowych objętych przedmiotem zamówienia, o ile zezwolenie takie wynika z 
przepisów prawa 

3.2.3. 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, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.2.4. 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 - wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

3.2.5. 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.   

 
4. WARUNKI DODATKOWE SIWZ (WYMAGANE OD WYKONAWCÓW). 
 
4.1. Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające: 

- zgodę na karencję w spłacie kapitału do dnia 30.12.2009 r. – dot. Części I, II, III 
- zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie przewidzianej dla danej części 

zamówienia, odpowiednio zgodnie z pkt. 2.8 SIWZ, 
- zgodę na moŜliwość  rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów, 
- zgodę na moŜliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów, 
- zgodę na naliczanie odsetek od naleŜności przeterminowanych w wysokości 1,5 x 

odsetek ustawowych w stosunku rocznym 
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- zobowiązanie do uruchomienia kredytu w terminie pięciu dni od dnia zawarcia 
umowy. 

4.2. Wypełniony: 
załącznik nr 1 – „FORMULARZ OFERTOWY”;   
załącznik nr 2 – „FORMULARZ CENOWY”   
załącznik nr 3 – „HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU”. 

4.3. Oświadczenie, Ŝe Wykonawcy znana jest SIWZ i po zapoznaniu się  
z wymaganymi warunkami przygotowania oferty i realizacji zamówienia zobowiązuje się 
do ich przestrzegania. 

 
5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
 
5.1. Zamawiający ustala, Ŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wymieniane 

między zamawiającym a wykonawcami będą w tym postępowaniu przekazywane: 
5.1.1. pisemnie i faksem  

lub  
5.1.2. pisemnie i drogą elektroniczną. 
5.2. Dla waŜności czynności wystarcza forma pisemna i termin jej dotarcia do drugiej strony. 
5.3. Dla sprawnego przebiegu procedury i konkretnego ustalania terminów (ich wysyłania  

i otrzymywania) kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji w następujący sposób: 

5.3.1. faksem potwierdza faks i niezaleŜnie od powyŜszego niezwłocznie dostarcza drugiej 
stronie formę pisemną oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

5.3.2. pocztą elektroniczną potwierdza pocztę elektroniczną i niezaleŜnie od powyŜszego 
niezwłocznie dostarcza drugiej stronie formę pisemną oświadczenia, wniosku, 
zawiadomienia lub informacji. 

 
6. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE. 
 
6.1. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej na kaŜdą z części zamówienia. 
6.2. Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
6.3. Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 
6.3.1. Cena  -  100% 
6.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 
6.4.1. Odpowiada wymaganiom określonym w Pzp. 
6.4.2. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 
6.4.3. Zawiera najkorzystniejszą cenę. 

 
7. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I OCENY OFERT. 
 
7.1. Wadium. 
7.1.1. Zamawiający wymaga złoŜenia wadium w tym postępowaniu 
7.1.1.1. Dla części  I  -    57 000,00 PLN, 
7.1.1.2. Dla części II  -    19 000,00 PLN, 
7.1.1.3. Dla części III  -    30 000,00 PLN, 
7.1.1.4. Dla części  IV  -    5 000,00 PLN 
7.1.2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 
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7.1.2.1. pieniądzu; 
7.1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
7.1.2.3. gwarancjach bankowych; 
7.1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
7.1.2.5. 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.). 

7.1.2.6. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać na konto Zamawiającego  
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A o/Słupsk 59106000760000 3200 0096 8576 w terminie 
do dnia 03.04.2007 r. godz. 10.00,  natomiast w pozostałych akceptowalnych formach 
naleŜy  składać w kasie, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1 do 
dnia 03.04.2007 r. godz. 10.00. 

7.1.3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacją art. 46 Pzp. 
 
7.2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy   

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w tym 
postępowaniu.  

 
7.3. Termin związania ofertą. 
7.3.1. Składający pozostaje związany ofertą przez 60 dni od daty terminu składania ofert. 
7.3.2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
7.3.3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający poinformuje niezwłocznie 

wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 
7.4. Przygotowanie oferty. 
7.4.1. Oferta winna być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod 

rygorem niewaŜności. 
7.4.2. Wszystkie strony naleŜy ponumerować, a na początku oferty naleŜy umieścić spis treści z 

wyszczególnieniem załączników i odpowiadających im numerów stron. 
7.4.3. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoŜy więcej niŜ 

jedną ofertę zostaną odrzucone. 
7.4.4. Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem „FORMULARZ OFERTOWY”, 

stanowiącym Załącznik nr 1 „FORMULARZ CENOWY”, Załącznik nr 2, 
„HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU” Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

7.4.5. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia winna być potwierdzona przez wykonawcę za zgodność  
z oryginałem. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej 
wątpliwości, zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnego 
potwierdzenia zgodności z oryginałem. 

7.4.6. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i 
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 

7.4.7. Umocowanie do złoŜenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. 

7.4.8. Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach art. 89 Pzp. 
7.4.9. Wykonawca umieści ofertę w kopercie i opisze w następujący sposób: 
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koperta zaadresowana na zamawiającego, opisana nazwą i adresem wykonawcy 
z zaznaczeniem PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Udzielenie kredytu”;  nie 
otwierać przed dniem 03.04.2007 r. godz.11.00. 

7.4.10. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst pierwotny: Dz. U. 1993.47.211; tekst jednolity: Dz. U. 
2003.153.1503). Dokumenty tak przygotowane naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, 
zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne - tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W 
przypadku braku powyŜszego, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie informacje złoŜone w 
ofercie są w pełni jawne. 

 
7.5. Składanie ofert: 
7.5.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. E. Orzeszkowej 1, 

w pok. nr 12 w terminie do 03.04.2007 r. do godz. 10.00. 
7.5.2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
7.5.3. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu  

przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
7.6. Udzielanie wyjaśnień: 
7.6.1. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami są:   

Jarosław Rzeczkowski  tel. (059) 841 83 94; e-mail: j.rzeczkowski@wodociagi.slupsk.pl  
Andrzej Mielczarek  tel. (059) 841 83 90;  

7.6.2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ. 
7.6.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania 
ofert. Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, 
wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań 
i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.wodociagi.slupsk.pl)  

7.6.4. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

7.6.5. Wykonawca moŜe kontaktować się z zamawiającym w dni robocze - w godzinach od 7:00 
do15:00. 

 
7.7. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2007r. o godz. 11.00. w siedzibie zamawiającego  
w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 - pok. 11 

 
7.8. Opis postępowania podczas otwarcia i oceny ofert. 
7.8.1. Otwarcie ofert jest jawne: 
7.8.1.1. przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
7.8.1.2. po otwarciu ofert zamawiający ogłosi: 
7.8.1.2.1. nazwę i adres wykonawcy,  
7.8.1.2.2. cenę oferty, 
7.8.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, gdy wykonawca nie 

będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający prześle mu 
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informację, zawierającą dane wg pkt. 7.8.1.1.; 7.8.1.2.1. i 7.8.1.2.2. niniejszej SIWZ. 
7.8.3. W toku badania ofert zamawiający moŜe zaŜądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoŜy, w określonym terminie, 
wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta nie odpowiada treści 
SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

7.8.4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złoŜyli z ofertą oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub 
którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

7.8.5. Zamawiający wezwie takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25.  
ust. 1. Pzp. 

7.8.6. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań 
ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające 
wymagań - określonych w Pzp i SIWZ - Zamawiający odrzuci (art. 89 Pzp). 

 
7.9. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. 
7.9.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny  

i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
7.9.2. Korekty oczywistych omyłek wprowadza się zgodnie z regulacją art. 88 Pzp. 
 
7.10. Dopuszczalność zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.10.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ. KaŜda wprowadzona przez 
zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
zostanie doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a takŜe zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 
(www.wodociagi.slupsk.pl). 

7.10.2. Kierując się delegacją art. 38 ust. 6 Pzp, zamawiający przedłuŜy - w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności - termin składania ofert. 
 

8. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. 
 
8.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złoŜyli oferty, o: 
8.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, cenę, a takŜe uzasadnienie jej wyboru, 
8.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 
8.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

8.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w pkt. 8.1.1. równieŜ na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  
w swojej siedzibie. 

8.3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia: 
8.3.1. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi  
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równocześnie wszystkich wykonawców: 
8.3.1.1. którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
8.3.1.2. którzy złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert   – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
8.3.2. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 

zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

8.4. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do wykonawcy, 
którego oferta została wybrana oraz ustali z wykonawcą termin i miejsce zawarcia umowy. 

8.4.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą. 

8.4.2. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą 
przesłanki uniewaŜnienia postępowania, w myśl w art. 93 ust.1. Pzp. 

8.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani na 4 dni przed podpisaniem Umowy 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) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
d) 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. 
  

9. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 
9.1. Wykonawcom, a takŜe innym osobom, których interes prawny doznał lub mógł doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia - przez zamawiającego – przepisów Pzp przysługują 
środki ochrony prawnej, przewidziane w tej ustawie. 

9.2. 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. 

9.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z 
jego treścią. 

9.4. Protest musi być złoŜony na piśmie i umotywowany. Protest musi zawierać: 
9.4.1. wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego, 
9.4.2. wskazanie przepisu ustawy, który zdaniem protestującego został naruszony przez        

zamawiającego, 
9.4.3. wskazanie naruszenia interesu prawnego wykonawcy, 
9.4.4. wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem   
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interesu prawnego protestującego wykonawcy, 
9.4.5. Ŝądanie protestującego, 
9.4.6. uzasadnienie. 
9.5. Wniesienie protestu jest moŜliwe tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
9.6. Protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest 

wniesiony po zawarciu umowy o zamówienie publiczne,  zostanie odrzucony. 
9.7. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaŜe wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją 
równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 
protestu. 

9.7.1. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się 
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 

9.7.1.1. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181 ust.3. (tu pkt. 
8.7. SIWZ) Pzp; 

9.7.1.2. do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 Pzp, jeŜeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
9.8.1. treści ogłoszenia, 
9.8.2. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
9.8.3. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i 

wyboru najkorzystniejszej oferty, 
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

9.9. Protest inny, niŜ wymieniony w pkt. 8.8. zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od 
dnia jego wniesienia. 

9.10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 8.8. i 8.9. uznaje się 
za jego oddalenie. 

9.11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekaŜe jednocześnie 
podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści równieŜ na stronie 
internetowej, na której jest udostępniana. 

9.12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność 
lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 

9.12.1. niezwłocznie - jeŜeli uwzględni wszystkie zgłoszone Ŝądania; 
9.12.2. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeŜeli co najmniej jedno ze zgłoszonych Ŝądań 

nie zostanie uwzględnione. 
9.13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający poinformuje niezwłocznie 

wszystkich wykonawców. 
9.14. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 
9.15. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
przekazując jego kopię zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. 
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10. OPIS INWESTYCJI OBJĘTYCH PROJEKTEM PN. "PROGRAM GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA" PRZEDSIĘWZIĘCIE 
WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

11. Beneficjent  i promotorzy przedsięwzięcia 

Końcowym Beneficjentem projektu są: 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

ul. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

Głównymi uczestnikami, a tym samym promotorami przedsięwzięcia są: 
• Rada Miasta Słupska, Rada Gminy Słupsk i Rada Gminy Kobylnica – ustalają politykę 

gmin, w tym w dziedzinie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, a takŜe 
gospodarki odpadami; 

• Prezydent Miasta Słupska, Wójt Gminy Słupsk i Wójt Gminy Kobylnica – odpowiadają 
za wdraŜanie przyjętej przez Rady i ich komisje strategie gmin, obejmujące między 
innymi dostawy wody i gospodarkę ściekami oraz gospodarkę odpadami; 

• Spółka „Wodociągi Słupsk” – komunalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
– odpowiada za dostawy wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz 
za eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej; 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiada 
za przygotowanie i wdraŜanie projektów w imieniu Ministerstwa Środowiska; 

• Komisja Europejska, a w szczególności Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej – 
uruchamia środki na dofinansowanie inwestycji. 

 
Krótki rys historyczny. 
 
W dniu 16 grudnia 2004 roku Komisja Europejska podpisała Decyzję w sprawie przyznania 
pomocy w ramach Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: „Program gospodarki wodno –
 ściekowej w rejonie Słupska”. Beneficjentem dotacji oraz eksploatatorem infrastruktury 
wybudowanej w ramach przedsięwzięcia  są „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku. 
 
Koszt kwalifikowany realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia został oszacowany na poziomie 
19,6 mln.Eur  Przyznana dotacja z Funduszu Spójności stanowi 70% wartości kosztów 
kwalifikowanych, tj. 13,7 mln. Eur.  
 
Dnia 23.IX.2005r. Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu z NFOŚiGW, której 
przedmiotem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków w zakresie realizacji Projektu oraz 
zasad przekazywania Beneficjentowi środków, pozyskanych na podstawie Decyzji KE.  

 
„Wodociągi   Słupsk”   Sp. z o.o.   zgodnie    z  Umową  o  dofinansowanie   Projektu nr 
2004/PL/16/C/PE/019 „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” realizuje 
przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności.  
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W ramach inwestycji realizowane będą 4 kontrakty:  
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz  
    sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (roboty budowlane- w 3 częściach): 
    - Część I – Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
    - Część II – Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku  
    - Część III – Budowa kanalizacji ściekowej 
2. Budowa stacji uzdatniania wody (roboty budowlane – w 2 częściach) 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach (roboty budowlane) 
    - Część I – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk 
    - Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica 
4. InŜynier Kontraktu (usługi). 
 
 
Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2005 – 2008. Beneficjent pomocy zobowiązał się 
w Decyzji, Ŝe w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak i w okresie eksploatacji nowo 
wybudowanej infrastruktury przestrzegana będzie zasada „zanieczyszczający płaci”, przy 
ustalaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
 
Cele przedsięwzięcia  

Podstawowym celem przedsięwzięcia "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska"  
jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki 
wodno-ściekowej miasta Słupska, gminy Słupsk oraz gminy Kobylnica do wymagań Polski i 
Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu przyczyni się takŜe do osiągnięcia załoŜeń 
formułowanych przez politykę ekologiczną Unii Europejskiej, tj. ochrona, zachowanie i poprawa 
jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego oraz oszczędne i racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych.  

Wymienione cele mają następujące uzasadnienia:  
• ekologiczne, ze względu na przewidywane zmniejszenie ilości ładunków 

zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska rzeki stanowiącej siedlisko ryb 
łososiowatych oraz zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do Bałtyku, 
zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych bez oczyszczenia do wód i do 
gruntu. W ten sposób zostanie osiągnięty jeden z głównych celów zapisanych w 
obowiązującym planie ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”; 

• zdrowotne, ze względu na poprawę warunków sanitarnych oraz ze względu na 
zmniejszenie ryzyka związanego z pobieraniem wody na cele gospodarcze i jako 
woda do picia; 

• techniczno-organizacyjne, ze względu na przewidywane uporządkowanie 
gospodarki ściekowej, ujednolicenie systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze 
Miasta Słupsk oraz Gmin Słupsk i Kobylnica, wykorzystanie efektu skali 
przedsięwzięcia; 

• formalno-prawne, ze względu na spełnienie wymagań prawa polskiego 
i prawodawstwa Unii Europejskiej oraz ze względu na wypełnienie obowiązków 
określonych w obowiązującym planie ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina 
Słupi”; 
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• gospodarcze, ze względu na stworzenie warunków rozwoju gospodarki lokalnej, 
podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów, promocję turystycznych walorów 
regionu; 

• społeczne, ze względu na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców i turystów poprzez 
poprawienie warunków sanitarnych i higienicznych. 

 
Spodziewane efekty  

Efektem realizacji powyŜszych inwestycji będzie moŜliwość obsługiwania przez kanalizację 
zbiorczą wszystkich mieszkańców miasta Słupska oraz gmin Słupsk i Kobylnica. Obecnie na 
terenie gminy Słupsk system kanalizacji obejmuje 75% mieszkańców, w gminie Kobylnica 65%. 
Niemniej zbierane ścieki w znacznej części oczyszczane są w lokalnych oczyszczalniach, które 
są w złym stanie technicznym, a stopień oczyszczania nie zapewnia spełnienia norm prawa 
krajowego i Unii Europejskiej. Wszystkie ścieki kanalizacji zbiorczej z tych gmin będą 
oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Oczyszczalnia po modernizacji będzie 
oczyszczała w wymaganym stopniu ścieki produkowane na terenie gmin objętych projektem. 
Wytwarzane osady ściekowe będą w całości kompostowane i zagospodarowane w postaci 
nawozu organicznego. WdroŜenie "Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska" 
pozwoli takŜe na usunięcie istniejącego mankamentu systemu kanalizacyjnego Słupska jakim jest 
to, Ŝe prawie całość ścieków z miasta trafia do oczyszczalni przez pompownię główną, która jest 
juŜ w znacznym stopniu wyeksploatowana. W przypadku awarii pompowni ścieki bez 
oczyszczenia trafiłyby do rzeki Słupi. Stworzenie nowego systemu transportu ścieków na 
oczyszczalnię uchroni znaczne obszary miasta i gminy Słupsk, Ustki oraz Morza Bałtyckiego 
przed realnym zagroŜeniem sanitarnym. Ponadto budowa nowej stacji uzdatniania wody pozwoli 
zapewnić wszystkim mieszkańcom poziom jakości wody zgodny ze standardami unijnymi. 

 
Procedury przetargowe 

 
Zgodnie z obowiązującym prawem, wybór wykonawców dla wszystkich kontraktów objętych 
Projektem musi zostać dokonany w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Stopień zaawansowania realizowanych procedur przetargowych 
przedstawia się następująco: 
 

1. Kontrakt 01 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora 
ściekowego   oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Słupsku” – w związku z rozstrzygnięciem 
przetargu na roboty budowlane w części I – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku 
oraz w części III – Budowa kanalizacji ściekowej Słupsku dnia 06.06.2006r. podpisano 
stosowne umowy z wyłonionymi Wykonawcami – pierwsze umowy zawarte w ramach 
Projektu!  Wykonanie części I kontraktu opiewa na kwotę 4.879.853, 60 Eur  brutto 
(3.999.880,00 Eur netto). Obecnie Wykonawca prowadzi roboty rozbiórkowe otwartego 
basenu  fermentacyjnego  i  hali  dmuchaw. Z kolei umowa    na    wykonanie   części III   
( Budowa   kanalizacji   ściekowej   w   Słupsku) opiewa na kwotę 2.293. 600, 00 Eur  
brutto (1.880.000,00 Eur netto).   Dnia  11.01.2007r.  podpisano umowę z wyłonionym 
Wykonawcą  na   część  II kontraktu - Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z 
pompownią ścieków,    na wartość 3.502.845,70 Eur brutto (2.871.185,00 Eur netto). 
Przewiduje się rozpoczęcie robót na luty 2007r. 
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2.  Kontrakt 02  „Budowa stacji uzdatniania wody” - dnia 17.08.2006r. podpisano umowę  na 
kwotę 4.538.638,50 Eur   brutto (3.720.195,49 Eur netto). 

 
3. Kontrakt 03  „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach” (w dwóch częściach)– 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktu jest obecnie opiniowana 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane 
otwarcie ofert luty 2007r., Planowany jest okres realizacji do listopada 2008r.  Szacowana 
wartość części I dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk wynosi ca  
3,1 mln Eur netto, natomiast  części II dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Kobylnica 4,4 mln Eur netto. 
 

4.   Kontrakt 04 „InŜynier Kontraktu” –  dnia 28.11.2006r.  ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 
nastąpiło dnia 12.01.2007r. Obecnie trwają prace nad oceną ofert i wyborem Wykonawcy. 
Planowany okres realizacji kontraktu do dnia 31.12.2009r. Szacowana wartość kontraktu 
wynosi 1,2 mln Eur netto. 

 
 

 
Aspekt finansowy realizacji Projektu 
  
Z uwagi na fakt, iŜ nie rozstrzygnięto jeszcze wszystkich przetargów, nie są znane ostateczne  
wartości  podpisanych  umów  -  Spółka  moŜe  przedstawić  jedynie   szacowaną (orientacyjną) 
wartość inwestycji, która wg stanu na dzień 31.10.2006r. wynosi ca 29,1 mln. Eur, z czego kwota 
ca 15,4 mln Eur finansowana będzie przez Beneficjenta.  
 
Planowana  struktura finansowania całej inwestycji: 
Łączna wartośc inwestycji: -      29,1 mln Eur 
  
w tym :   
     Fundusz Spójności – 13,7 mln. Eur 
     Wkład własny          - 15,4 mln. Eur  
  w tym: 
      środki własne            -   3,6 mln Eur 
      kredyty i poŜyczki     -  11,8 mln Eur 
   w tym: 
      poŜyczka NFOŚiGW     - 4,1 mln Eur 
      pozostałe kredyty (*)      - 7,7 mln Eur 
 
(*)  w pozycji pozostałych poŜyczek zgromadzone są kwoty trzech kredytów, podzielonych  
      na inwestycje prowadzone w gminach: Gminie Miejskiej Słupsk – 4,1 mln Eur, Gminie  
      Słupsk -  1,4 mln Eur  oraz Gminie Kobylnica – 2,2 mln Eur.   
 
Zakres rzeczowy inwestycji prowadzonych na terenie poszczególnych gmin znajduje się w 
dalszej części przedmiotowego opracowania. 
. 
 
Porozumienie Międzygminne. 



 20 

 
Dnia 05.07.2004r Gmina Miejska Słupsk, Gmina Słupsk oraz Gminy Kobylnica przy udziale  
„Wodociągi Słupsk” Sp. zo.o.  podpisały  Porozumienie Międzygminne, na mocy którego 
przekazane zostaną zadania publiczne w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych  jako zadania własne gmin. Porozumienie to przedstawia podstawowe załoŜenia w 
sprawie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, przy czym jako 
Beneficjenta i Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia  wskazano „Wodociągi 
Słupsk” Sp. zo.o. Ponadto ustalono partycypację gmin we współfinansowaniu przedsięwzięcia. Z 
uwagi na konieczność uzupełnienia kwestii formalnych związanych z ww. Porozumieniem 
dotyczących m.in. dostępności terenów, statusu powstałego majątku oraz formy przekazania 
środków własnych na realizację przedsięwzięcia dnia 23.08.2006r. podpisano stosowny Aneks do 
Porozumienia Międzygminnego. 
 
 
OPIS REALIZOWANYCH INWESTYCJI 
 
Wnioskowane przedsięwzięcia realizowane będą w mieście Słupsku oraz na terenie Gminy 
Słupsk i Gminy Kobylnica.  

 
STAN ISTNIEJĄCY  

 
a. Oczyszczalnia ścieków 

 

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku jest zaprojektowana na przepustowość 40 000 m3/d oraz 
obciąŜenie ładunkiem 180 000 RLM. Analiza danych dotyczących jakości ścieków 
oczyszczonych wykazała, iŜ oczyszczalnia pracuje prawidłowo. Jakość ścieków 
oczyszczonych spełnia wymogi prawa polskiego i Dyrektywy w zakresie poziomu BZT5, 
ChZTcr, zawiesiny ogólnej oraz fosforu. Występowały jedynie niewielkie przekroczenia 
zawartości azotu, ale oczyszczalnia juŜ w chwili obecnej jest w stanie poprowadzić reŜim 
technologiczny tak, by równieŜ ten parametr był dotrzymany.  
 
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Słupska po prawej 
stronie rzeki Słupi w odległości ok. 2 km od strefy zabudowanej. 
Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z miasta Słupska oraz częściowo z gmin: 
Kobylnica i Słupsk. Ścieki te mają charakter ścieku komunalnego, w którym ilość ścieków 
przemysłowych (przede wszystkim z branŜy spoŜywczej) stanowi mniej niŜ 10%. 
 
Oczyszczalnia przewidziana jest do odbioru i oczyszczania ścieków w ilości: 

• w okresie bez opadów:                Od. śr.  - 40 000 m3/d; 
Qh. śr -   2 300 m3/h; 

• w okresie opadów:                      Qd.max - 60 000 m3/d; 
Qh.max -   3 000 m3/h.  

przy obciąŜeniu ładunkiem zanieczyszczeń pochodzącym od 180 000 mieszkańców 
równowaŜnych (RLM). 
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• Oczyszczalnia ścieków w Słupsku jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną 
z usuwaniem zanieczyszczeń biogennych pracującą w technologii osadu czynnego 
z dodatkowym chemicznym strącaniem związków fosforu za pomocą soli Ŝelaza.  

 
W skład oczyszczalni wchodzą: 

• oczyszczanie mechaniczne: 
• stacja krat – wyposaŜona w dwie kraty mechaniczne o prześwicie 6 mm oraz 

dodatkowa  krata  ręczna; 
• kompaktowa stacja zlewcza ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym ze 

zbiornikiem o pojemności 150 m3; 
• pompownia wewnętrzna do zawracania wód ze strumieni  sadowych; 
• piaskownik – dwukomorowy poziomy, o stałej prędkości ustalonej korytem 

Venturiego z ruchomym pomostem; 
• zadaszone i osłonięte stanowisko odbioru skratek i piasku; 
• osadniki wstępne radialne o średnicy Ø34 m – szt. 2; 

• oczyszczanie biologiczne 
• komora połączeniowa i rozdział ścieków do selektora; 
• komora osadu czynnego: trzy komory kaskadowe o łącznej pojemności 

30 060 m3, z moŜliwością regulacji pojemności poszczególnych stref 
(defosfatacji, nitryfikacji, denitryfikacji) oraz napowietrzaniem 
drobnopęcherzykowym; 

• stacja dmuchaw wyposaŜona w cztery dmuchawy o wydajności ok. 6 200 m3/h; 
• osadniki wtórne radialne o średnicy Ø40 m, szt. 3; 
• pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego; 
• selektor – komora pre-denitryfikacji; 
• stacja chemicznego wspomagania defosfatacji; 
• stacja dozowania koagulantu PIX ze zbiornikiem o pojemności 40 m3; 

• gospodarka osadowa 
• zagęszczacze grawitacyjne z mieszadłami wolnoobrotowymi; 
• pompownia osadu wstępnego; 
• stacja zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego wyposaŜona 

w zagęszczarki bębnowe wolnoobrotowe, stację polimerów i stację pomp; 
• zamknięte komory fermentacyjne do fermentacji mezofilowej o pojemności 

1 620 m3 kaŜda - szt. 2; 
• maszynownia komór fermentacyjnych z pompami i wymiennikami ciepła; 
• otwarte komory fermentacyjne do fermentacji zimnej; 
• kotłownia gazowa wyposaŜona w piece o mocy 270 kW kaŜdy – szt. 3; 
• zbiornik membranowy biogazu o pojemności 170 m3; 
• stacja wirówek o wydajności 20 m3/h – szt. 2; 
• generator biogazowy o maksymalnej produkcji energii cieplnej ok. 387 kW 

i energii elektrycznej ok. 260 kW; 
• kompostownia. 

 
Oczyszczalnia po rozbudowie zapewni uzyskanie jakości ścieków oczyszczonych 
odpowiadającej normom przewidzianym w dyrektywie 271/91/EEC. 
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b. Pompownia ścieków i kolektor tłoczny 
 

Obecnie cała ilość ścieków z miasta Słupska, wspólnym kanałem o średnicy 1500 mm 
doprowadzona jest do pompowni głównej ścieków, połoŜonej na terenie Bazy przy ul. 
Orzeszkowej 1.  

Pompownia główna ścieków wykonana jest jako podziemny zbiornik Ŝelbetowy z 
murowaną nadbudową nadziemną. Stan techniczny konstrukcji jest dobry, lecz przestarzałe 
rozwiązania funkcjonalne sprawiają, Ŝe eksploatacja pompowni nie jest ekonomiczna, 
mianowicie: 

� niska sprawność energetyczna pomp 
� wysokie nakłady na ręczną obsługę, remonty i konserwację 
� Pompownia główna ścieków wyposaŜona jest w następujące urządzenia: 
� 2 kraty mechaniczne o prześwicie 20 mm 
� dwukomorowy zbiornik czerpalny 
� 4 pompy pionowe wałowe w pomieszczeniu suchym.  

Przed pompownią, na odgałęzieniu D1200 kanału dopływowego, zainstalowany jest 
przelew burzowy o następujących parametrach: 
Istniejący rurociąg tłoczny wykonany z rur i kształtek Ŝeliwnych DN 800 mm o długości 
1770 m, ułoŜony w ziemi. W skrzyŜowaniu z rzeką Słupią rurociąg ułoŜony jest w wykopie 
wykonanym pod wodą w dnie rzeki, pod kątem zbliŜonym do prostego w stosunku do 
nurtu. 
Rurociąg kończy się w oczyszczalni ścieków wylotem podwodnym w studzience 
uspokajającej przed kanałami krat.  
Stan techniczny rurociągu jest dobry. Opory przepływu są stosunkowo niskie (zastępcza 
chropowatość piaskowa k≈0,4 mm) dzięki wytworzeniu się na wewnętrznej powierzchni 
rur gładkiego nalotu z osadów ściekowych.  

 
c. Kanalizacja ściekowa 

 
Stopień skanalizowania Słupska wynosi blisko 100%. W mieście występują dwa 
podstawowe systemy kanalizacyjne: rozdzielczy i ogólnospławny, którymi ścieki 
komunalne odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków.  
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (nie licząc przyłączy) wynosi ok. 90,3 km 
Ścieki z systemu kanalizacji sanitarnej poprzez dwa kolektory główne – prawo- i 
lewobrzeŜny odprowadzane są do pompowni głównej zlokalizowanej na bazie firmy przy 
ul. E. Orzeszkowej, za pośrednictwem której przetłaczane są do istniejącej oczyszczalni 
mechaniczno - biologicznej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Słupia.  
Ponadto poprzez pompownię zlokalizowana przy ul. Borchardta bezpośrednio do 
oczyszczalni trafiają ścieki z terenów połoŜonych w północnej części miasta naleŜących do 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz z niektórych miejscowości leŜących w 
gminie Słupsk. 
Na terenie miasta, w jego centralnej części występuje kanalizacja ogólnospławna. Łączna 
długość kanałów ogólnospławnych wynosi 40,0 km. Zlewnia kanalizacji ogólnospławnej 
połoŜona jest po obu stronach rzeki Słupi. Zasięg sieci ogólnospławnej obejmuje około 
20% miasta w tym w części lewobrzeŜnej około 109 ha, w prawobrzeŜnej około 33 ha. 
Dwa główne kolektory sanitarne, które w centralnej części miasta prowadzą ścieki 
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ogólnospławne, wyposaŜone były w przelewy burzowe odprowadzające nadmiar ścieków 
bezpośrednio do rzeki (obecnie wyłączone z eksploatacji). 
 
 
 
 
d. Kanalizacja ściekowa na terenie Gminy Słupsk 

 
Na terenie Gminy Słupsk istnieją niezaleŜne systemy kanalizacji sanitarnej w 
poszczególnych miejscowościach. Ścieki zebrane są oczyszczane głównie w lokalnych 
oczyszczalniach. Szacuje się Ŝe około 75% mieszkańców korzysta obecnie z sieci 
kanalizacji odpływowej. Większość mieszkańców gminy, których domy są wyposaŜone w 
kanalizację korzysta z sieci będącej w eksploatacji Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w 
Jezierzycach. Pozostała część sieci jest w eksploatacji formalnych bądź nieformalnych 
spółek kanalizacyjnych. Reszta mieszkańców korzysta z kanalizacji bezodpływowej. Ścieki 
z szamb wywoŜone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, jednak często się 
zdarza, Ŝe są one odprowadzane bezpośrednio do okolicznych cieków wodnych i rowów 
odwadniających lub gruntu bez oczyszczenia. 
Zapobieganie wyciekom na sieci kanalizacyjnej odbywa się poprzez usuwanie awarii. 
Monitoring sieci kanalizacyjnej polega na obserwacji urządzeń kanalizacyjnych (równieŜ 
sygnalizacji stanu pracy przepompowni ścieków) z częstotliwością raz na tydzień. Zbierane 
ścieki z terenu gminy w znacznej części są oczyszczane w lokalnych oczyszczalniach 
ścieków, będących w złym stanie technicznym, w których stopień usuwania zanieczyszczeń 
nie odpowiada obecnie obowiązującym normom polskim i UE. 
 
e. Kanalizacja ściekowa na terenie Gminy Kobylnica 

 
Obszar Gminy Kobylnica jest częściowo skanalizowany. Sieć kanalizacji sanitarnej 
występuje w części miejscowości. W większości są to lokalne systemy kanalizacyjne bez 
połączeń z innymi miejscowościami. Natomiast w miejscowościach Bolesławice, Otok, 
Łosino, Widzino i Kobylnica ścieki są odprowadzane za pomocą systemu kanalizacji 
ciśnieniowej do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Słupska. 
W miejscowościach Kończewo, Kwakowo i Kobylnica istnieje kanalizacja deszczowa 
odprowadzająca ścieki bezpośrednio do odbiorników. 
Ścieki z budynków nieskanalizowanych jak i pozostałych miejscowości, w których nie ma 
kanalizacji sanitarnej, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Powinny być one 
wywoŜone do istniejących oczyszczalni. W rzeczywistości tylko nieznaczna ilość ścieków 
podlega oczyszczeniu, pozostałe są w sposób niekontrolowany usuwane do przydroŜnych 
rowów, rowów melioracyjnych bądź naturalnych cieków wodnych w znacznym stopniu 
zanieczyszczając środowisko. Zbierane ścieki z terenu gminy w znacznej części są 
oczyszczane w lokalnych oczyszczalniach ścieków, będących w złym stanie technicznym, 
w których stopień usuwania zanieczyszczeń nie odpowiada obecnie obowiązującym 
normom polskim i UE. 
 
 

ZAKRES PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
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Przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA 
URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i 
mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę 
(„Ŝółta” ksiąŜka FIDIC). Z powyŜszego wynika, Ŝe Wykonawca opracuje projekty budowlane i 
uzyska na ich podstawie pozwolenia na budowę a następnie zrealizuje zamierzenie inwestycyjne. 
 
 
KONTRAKT 01 
 
Zakres Kontraktu obejmuje: 
 
- Część I – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku 
 

W ramach planowanej inwestycji rozbudowie podlegają jedynie następujące węzły 
technologiczne: 
• w części osadowej – węzeł beztlenowej stabilizacji osadu 
• w części mechanicznej – piaskownik 
• w części biologicznej – osadnik wtórny, 
które są przeciąŜone i stanowią ograniczenie rozwojowe, w związku z realizacją zadań 
inwestycyjnych objętych Projektem pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska".  
W wyniku realizacji Projektu, zwiększy się ładunek zanieczyszczeń ścieków 
dopływających do oczyszczalni o 50 000 RLM ze względu na podłączenie nowych 
odbiorców z gmin ościennych. Celem rozbudowy jest takŜe poprawa dotychczasowej 
efektywności procesów technologicznych, mających na celu zmniejszenie kosztów 
operacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa procesowego. 
 
Zakres robót obejmuje: 

� Zadanie 1: budowa trzeciej zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z przebudową 
instalacji doprowadzającej i odprowadzającej osad, kofermentacją odpadów 
poflotacyjnych oraz rozbudową instalacji do wykorzystania biogazu,  

� Zadanie 2: budowa i modernizacja piaskownika napowietrzanego zintegrowanego z 
odtłuszczaczem wraz z przebudową instalacji doprowadzającej i odprowadzającej ścieki 
oraz instalacją do płukania piasku i stanowiskiem do czyszczenia wozów asenizacyjnych, 

� Zadanie 3: budowa czwartego osadnika wtórnego wraz z sieciami doprowadzającymi i 
odprowadzającymi ścieki i osad, poprawie parametrów hydraulicznych istniejącego 
osadnika wtórnego oraz stworzenie systemu retencyjno - przelewowego poprzez budowę 
komory rozdziału ścieków i adaptacji istniejącego osadnika wstępnego na zbiornik 
retencyjno-przelewowy. 

� Zadanie 4: Modernizacja i rozbudowa systemu AKPiA 

� Zadanie 5: Budowa nowych rozdzielni RS4 i RS5 
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W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków powstanie znacząca ilość nowych 
odbiorników energetycznych, dla których konieczne jest wybudowanie nowych 
rozdzielni niskiego napięcia. 

 
 
 
 
 
- Część II – Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią  w Słupsku 
 

Planowana budowa kolektora ściekowego i nowej pompowni głównej zwiększy 
bezpieczeństwo i niezawodność istniejącego układu transportu ścieków na oczyszczalnię. Nie 
wykonanie kolektora moŜe skutkować wystąpieniem powaŜnej awarii, której skutkiem moŜe 
być zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Słupi. 

Zakres robót obejmuje: 

� Przebudowa istniejącej komory połączeniowej kolektorów „A”  
i „D”,  

� Wykonanie przedłuŜenia istniejącego kolektora „A” do pompowni ścieków, 

� Budowa przepompowni ścieków ze zbiornikiem retencyjno-przelewowym. 

� Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb własnych przepompowni 

� Budowa stacji transformatorowej z rozdzielnią n.n. i sieci zewnętrznych kablowych 

� Budowa burzowca odprowadzającego nadmiar wód mieszanych  
z pompowni do rzeki Słupi wraz z wylotem 

� Budowa rurociągu tłocznego z przejściem pod dnem rzeki Słupi  

� UłoŜenie dwóch kabli światłowodowych poprowadzonych równolegle  
z rurociągiem tłocznym 

 

- Część III – Budowa kanalizacji ściekowej w Słupsku 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia w wyniku budowy sieci kanalizacji ściekowej, 
wykonane zostanie rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej poprzez 
wykorzystanie istniejących odcinków kanalizacji ogólnospławnej jako kanalizacji 
deszczowej. Dodatkowo zostaną zaprojektowane i wykonane nowe odcinki kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami oraz podłączeniem istniejących juŜ obiektów. Ponadto 
zaprojektowany i wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem i stacją 
podczyszczania, dodatkowo wyposaŜona zostanie pompownia ścieków w ulicy Borhardta 
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oraz zostanie zaprojektowana i wykonana druga nitka rurociągu tłocznego z pompowni 
ścieków na obecnie funkcjonującą oczyszczalnię. 

Zakres robót obejmuje: 

� Budowa kanalizacji ściekowej w rejonie ulic Cecorska-Legnicka-Chocimska wraz z 
przełączeniem uŜytkowników istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej. 

� Budowa kanalizacji ściekowej w rejonie ulic Sułkowskiego-Pułaskiego wraz 
przełączeniem do niej uŜytkowników istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej 
oraz istniejących systemów kanalizacji ściekowej 

� Budowa kanalizacji ściekowej w rejonie ulic Partyzantów, Kilińskiego Kaszubska, 
Podgórna, Długosza, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Sądowa wraz z przełączeniem 
do niej uŜytkowników istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej oraz istniejących 
systemów kanalizacji ściekowej. 

� Rozbudowa istniejącej pompowni ścieków przy ul. Burchardta oraz budowa drugiej nitki 
kolektora tłocznego z pompowni do oczyszczalni ścieków. 

 
 
KONTRAKT 02 
 
- Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku 
 

Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, Ŝe w chwili obecnej Słupsk nie posiada 
Stacji Uzdatniania Wody, a jakość wody z eksploatowanych obecnie ujęć uległa pogorszeniu. 
Woda z dwóch z czterech istniejących ujęć - „Westerplatte” i „Głobino” charakteryzuje się 
podwyŜszonymi wartościami związków Ŝelaza i manganu w ujmowanych wodach podziemnych i 
konieczne jest przeprowadzenie inwestycji wprowadzającej procesy usuwania tych związków. 
Dodatkowo naleŜy spodziewać się pogorszenia  jakości wody w najbliŜszej przyszłości. Zadanie 
ma na celu wykonanie układu technologicznego zapewniającego uzyskanie wody przeznaczonej 
do spoŜycia przez ludzi ( jakość wody ma odpowiadać wymaganiom stawianym w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 poz 1718)) oraz przystosowanie 
pracy stacji, w tym istniejącej pompowni do aktualnych standardów technicznych w zakresie 
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. 

Zakres robót obejmuje: 

� Instalacja do napowietrzania wody. 

� Instalacja filtrów pośpiesznych. 

� Zbiorniki retencyjne wody czystej. 

� Pompownia II stopnia. 

� Chlorownia (awaryjna). 
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� Obiekty i instalacje towarzyszące. 

� System P i A.  

 
Wydajność stacji będzie wynosić Qmax.d= 20 000 m3/d  
 
 

KONTRAKT 03 
 
Budowa kanalizacji ściekowej w Gminie Słupsk i Gminie Kobylnica 
 
- Część I - Budowa kanalizacji ściekowej w Gminie Słupsk  

 
 Planowana technologia budowy kanalizacji w Gminie Słupsk opiera się w głównej mierze na 
wybudowaniu w obrębie miejscowości szczelnego systemu kanalizacji grawitacyjnej oraz 
pomiędzy miejscowościami rurociągów tranzytowych ciśnieniowych z układem pompowym, 
których zadaniem będzie transport ścieków z poszczególnych miejscowości do układu 
kanalizacyjnego i do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Przyjęte rozwiązania będą opierały się na 
sprawdzonych juŜ w praktyce rozwiązaniach układów, jak i stosowanych materiałów do budowy 
systemów kanalizacyjnych. Warianty rozwiązań skanalizowania i oczyszczania ścieków z 
wymienionych gmin były przedmiotem szczegółowych badań i analiz. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej 
wraz z przyłączeniem w miejscowościach:  

• Płaszewko, 
• Kusowo, 
• Warblewo, 
• Wiklino, 
• Wrzeście, 
• Lubuczewo, 
• Swochowo, 
• strefa Redzikowo-Wieszyno, 
• strefa Redzikowo,  
• Bruskowo Małe, 
• Wierzbięcin,  

oraz układy pompowe umoŜliwiające odprowadzenie ścieków z miejscowości na terenie gminy 
Słupsk do miejskich sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Słupsk a następnie do oczyszczalni 
ścieków.  
 
 
- Część II - Budowa kanalizacji ściekowej w Gminie Kobylnica  

 
 Planowana technologia budowy kanalizacji w Gminie Kobylnica opiera się w głównej mierze na 
wybudowaniu w obrębie miejscowości szczelnego systemu kanalizacji grawitacyjnej oraz 
pomiędzy miejscowościami rurociągów tranzytowych ciśnieniowych z układem pompowym, 
których zadaniem będzie transport ścieków z poszczególnych miejscowości do układu 
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kanalizacyjnego i do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Przyjęte rozwiązania będą opierały się na 
sprawdzonych juŜ w praktyce rozwiązaniach układów jak i stosowanych materiałów do budowy 
systemów kanalizacyjnych. Warianty rozwiązań skanalizowania i oczyszczania ścieków z 
wymienionych gmin były przedmiotem szczegółowych badań i analiz. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica obejmuje wykonanie kanalizacji 
grawitacyjnej wraz z przyłączeniem w miejscowościach:  

• Zagórki, 
• Kuleszewo, 
• Lulemino, 
• Kruszyna, 
• Kwakowo, 
• Zajączkowo, 
• Płaszewo, 
• śelkówko, 
• śelki, 
• Komiłowo, 
• Lubuń, 
• Kończewo, 
• Sierakowo Słupskie, 
• Ścięgnica, 
• Wrząca, 
• Słonowniczki, 
• Słonowice, 
• Runowo Sławeńskie, 
• Reblino, 
• Reblinko, 
• Bzowo, 
• Kczewo, 
• Dobrzęcino, 
• Sycewice, 

oraz układy pompowe umoŜliwiające odprowadzenie ścieków z miejscowości na terenie 
gminy Kobylnica do miejskich sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Słupsk a następnie do 
oczyszczalni ścieków w Słupsku. 
 
 
 
KONTRAKT 04 
 
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 



 29 

(tłumaczenie 1 wydania 1999), tzw. „śółty FIDIC”. Roboty realizowane będą na terenie 
miasta  Słupsk, gminy Słupsk oraz gminy Kobylnica. 
 

Poprzez wdroŜenie projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie 
Słupska”, władze miasta Słupska oraz gmin Słupsk i Kobylnica realizują politykę 
gospodarczo – społeczną, zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne obecnym 
mieszkańcom i przyszłym pokoleniom. Dzięki tym działaniom rozwój społeczno – 
gospodarczy miasta i gmin przyczyni się do zachowania równowagi przyrodniczej 
poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.     

 

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ.  

 
 

l.p. 
 

 
Oznaczenie Załącznika         Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Formularza Ofertowy 
2.  Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 
3.  Załącznik nr 3 Harmonogram Spłat Kredytu 
4.  Załącznik nr 4 Wzór Umowy dla części I, II, III 
5.  Załącznik nr 5 Wzór Umowy dla części IV 
6.  Załącznik nr 6 Wykaz dokumentów załączonych do SIWZ 
 


