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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

1. Zamawiaj ący: „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. 
Ul. Ogrodowa 14 
76-270 Ustka 
www: wodociagi.ustka.pl 
 
reprezentowana przez Pełnomocnika: 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 
09.03.2011r. 
www: www.wodociagi.slupsk.pl  
 

2. Tryb zamówienia: Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Adres strony internetowej, na 
której zamieszczona b ędzie 
specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 

 
WWW.wodociagi.slupsk.pl  – Pełnomocnik  

4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji pro jektowej dla Inwestycji pn. „Budowa 
przepompowni głównej ścieków w Ustce”.  

5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: 
1. Wykonanie Projektu budowlanego i złoŜenie w imieniu 

Zamawiającego w organie administracji budowlanej 
prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o 
pozwolenie na budowę – pięć miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy do daty złoŜenia wniosku.  

2. Wykonanie Projektów wykonawczych i STWiOR – trzy miesiące 
licząc od daty odbioru przez Zamawiającego Projektu 
budowlanego, 

3. Wykonanie oszacowania kosztów inwestycji – jeden miesiąc 
licząc od daty odbioru przez Zamawiającego wszystkich 
projektów wykonawczych. 

4. Pełnienie nadzoru autorskiego – w czasie od rozpoczęcia 
realizacji inwestycji budowy przepompowni głównej ścieków w 
Ustce  na podstawie Dokumentacji projektowej do zakończenia 
realizacji tej inwestycji i oddania obiektu do uŜytkowania. 

 
6. Wadium:  Zamawiający wymaga złoŜenia wadium w wysokości 8 000,00 PLN 
7. Kryteria oceny ofert i ich 

znaczenie: Cena – 100% 
8. Miejsce składania ofert: Siedziba Pełnomocnika w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek 

A, sekretariat – pokój nr 11)  
9. Termin składania ofert:  20.03.2012r. do godz. 10:00  
10. Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni 
11. Ogłoszenie o zamówieniu wraz 

z dokumentacj ą zamieszczono 
na stronie internetowej 
zamawiaj ącego w dniu: 24.02.2012 r. 

12. Nazwisko osoby upowa Ŝnionej 
do kontaktów: 

Sprawy formalne – Donata Feszak tel. (059) 840 00 39 
d.feszak@wodociagi.slupsk.pl  
Sprawy techniczne Andrzej Mielczarek tel. (059) 841 83 90 
a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl 

13. Numer referencyjny:  01/PI/Us/2012 
Data publikacji: 24.02.2012r. 


