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1. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. 59 840 00 39 
fax 59 841 83 02 
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl 
www: www.wodociagi.slupsk.pl 
 
 

2. ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. 59 840 00 39 
fax 59 841 83 02 
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl 
www: www.wodociagi.slupsk.pl 

 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

 
Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest naprawa kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania 
prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Słupsku” nr 01/III/2006. 
Uszkodzona kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w ulicach: Kilińskiego, Kaszubska w Słupsku. 
Stwierdzone miejsca uszkodzenia przedstawione zostały na Załączniku graficznym nr 1 - oznaczenia 
w punktach od A do F. Załącznik graficzny nr 1 jest integralną częścią niniejszych Warunków 
Zamówienia, zwanymi w dalszej części WZ. 
4.1 . Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

4.1.1 naprawę uszkodzonych rur istniejącej kanalizacji deszczowej w punktach A÷E poprzez ich 
wymianę na nowe rury, przy zachowaniu tej samej średnicy i rodzaju materiału, z których 
wykonana jest istniejąca kanalizacja. Wymianie podlega cała uszkodzona rura, tj. odcinek 
kolektora lub przykanalika od kielicha do bosego końca, w miejscu ich uszkodzenia aŜ do 
połączenia z kolejną całą nieuszkodzoną rurą, tj. bez wykazanych i stwierdzonych po 
wykonaniu odkrywki uszkodzeń (np. spękania poprzeczne lub podłuŜne). Połączenia rur 
naleŜy wykonywać poprzez rozwiązania systemowe opracowane przez Producenta dla 
uŜytych materiałów. Zamawiający w szczególnych przypadkach (ustalonych w miejscu 
uszkodzenia po wykonaniu odkrywki naprawianej kanalizacji) moŜe dopuścić wymianę 
nowej rury i połączenie z istniejącą w odcinkach krótszych niŜ pełna długość rury. 

4.1.2 naprawę uszkodzonych trójników i podłączeń urządzeń kanalizacyjnych do trójników  
w punktach A÷E poprzez: 
a. wymianę trójników na nowe, przy zachowaniu parametrów wykorzystanych 

materiałów jak istniejące; 
b. odtworzenie uszkodzonych istniejących odcinków podłączeń do urządzeń, 

stanowiących elementy odwodnienia terenu (typu: wpustów ulicznych, rynien, itp.),  
do nowych trójników. Odtworzenia podłączeń naleŜy wykonać przy uŜyciu nowych 
materiałów, zgodnych z WZ. 

4.1.3 w punkcie F - naprawę i przełączenie istniejącego poziomu kanalizacyjnego  
z budynku nr 25 (ul. Kilińskiego) do istniejącej studni betonowej na przyłączu sanitarnym 
zlokalizowanej na ternie posesji przy bud. nr 25. Przełączenie naleŜy wykonać z rur  
i kształtek PVC o średnicy DZ 160 mm, zgodnych z opisem WZ. Włączenie wykonać  
w dno studni; przejście przez ścianę w tulei ochronnej dla rury PVC; otwór w ścianie 
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studni i przepławkę wykonać przy uŜyciu wiertnicy. Rury ułoŜyć na podsypce ca 10 cm. 
Prace naleŜy prowadzić w porozumieniu i uzgodnieniu z właścicielem terenu. Ponadto  
na terenie posesji nr 25 naleŜy sprawdzić zgodność inwentaryzacji uzbrojenia istniejącej 
kanalizacji wskazanej na podkładzie geodezyjnym z jej rzeczywistym przebiegiem.  
W przypadku stwierdzenia róŜnic, ponownie wykonać pomiary inwentaryzacyjne  
w zakresie zmian, w tym nowego podłączenia, i przekazać Zamawiającemu aktualną 
inwentaryzację geodezyjną uzbrojenia terenu (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki 
format .DXF/DWG). Koszty w/w prac naleŜy uwzględnić w cenie oferty. 

4.1.4 Na odcinku C÷D po wykonaniu naprawy kanalizacji w punktach C i D, Wykonawca 
przeprowadzi inspekcję telewizyjną kanału. Koszt inspekcji naleŜy uwzględnić w cenie 
oferty. Po stwierdzeniu ewentualnych uszkodzeń przewodu lub podłączeń na tym odcinku 
Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu  kosztorys naprawy ewentualnych uszkodzeń i po 
jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego zobowiązuje się do naprawy uszkodzonej 
kanalizacji w ramach robót dodatkowych zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym 
WZ. 

4.2 Wymagania dotyczące materiałów:  

UŜyte materiały do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia winny być dopuszczone na 
podstawie obowiązujących przepisów do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wykaz 
materiałów oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie Wykonawca przekaŜe do akceptacji Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. 

4.2.1 Do naprawy i wymiany odcinków kanalizacji deszczowej naleŜy stosować rury 
kamionkowe, kielichowe, glazurowane nowej generacji (wg PN EN 295).  NaleŜy 
zastosować cały system, jednego producenta, rur i kształtek o połączeniach kielichowych 
z uszczelkami poliuretanowymi lub z EPDM lub za pomocą łączników typu mufowego. 
Materiały do połączenia rur zgodne z PN EN 295-1. Wytrzymałość mechaniczna  
na zgniatanie min. 34 kN/m dla średnicy wewnętrznej 150 mm, zwiększająca się w miarę 
wzrostu średnicy rury lub kształtki. 

4.2.2 Zamawiający dopuszcza, po uprzednim uzgodnieniu Wykonawcy z Działem Eksploatacji 
"Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku, 
zastosowanie do realizacji zakresu zgodnie z p. 4.1.2.b. materiałów z PVC. 
Wykorzystanie materiałów z PVC będzie moŜliwe tylko w przypadku braku podstawowych 
kształtek  
do wykonania prawidłowego podłączenia lub w przypadku naprawy/wymiany odcinka 
podłączenia o długości poniŜej 1,5 m. W pozostałych przypadkach będą stosowane 
materiały zgodne z wymaganiami p. 4.2.1. 

4.2.3 Przy wykorzystaniu materiałów z PVC naleŜy stosować rury gładkie z litego PVC,  
o połączeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi, o minimalnej klasie sztywności 
SN=8 kPa, zgodne z normą PN-EN 1401. Kształtki powinny być wykonane w klasie 
sztywności nie niŜszej jak rury i powinny pochodzić od tego samego producenta co rury. 

4.3  Prowadzenie robót: 

4.3.1 Naprawa kanalizacji: 

Wszystkie elementy systemu kanalizacji winny być wykonywane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami 
producenta stosowanych materiałów. Prowadzenie robót będzie się odbywało w wykopach otwartych, 
odwodnionych i odpowiednio zabezpieczonych. 
Miejsca naprawy, odtworzenia kanalizacji do kanału istniejącego wymagają przeprowadzenia 
odbiorów technicznych:  

a. w stanie odkrytym przez słuŜby techniczne Zamawiającego, tj. Dział Eksploatacji Sieci; 
b. po wykonaniu odbioru zgodnie z (a), miejsca naprawy kanalizacji, przed ich zasypaniem, 

wymagają dodatkowo przeprowadzenia przeglądu kamerą TV. Przed dokonaniem 
przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie. 

Pozytywny wynik odbiorów technicznych wg (a) i (b) będzie podstawą do zasypania i prowadzenia 
kolejnych prac w miejscu awarii. Z przeprowadzonych odbiorów technicznych naleŜy sporządzić  
w wersji pisemnej protokół odbioru technicznego, który będzie podstawą do rozliczenia i zapłaty 
naleŜnego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację niniejszego Zamówienia. 
Koszty związane z prowadzeniem odbiorów, w tym przegląd kamerą TV, czyszczenie kanalizacji, 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 
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Przeprowadzenie odbioru technicznego musi być potwierdzone protokołem odbioru. Z czynności 
odbiorowych Wykonawca winien uzyskać pisemne potwierdzenie (protokół) o prawidłowym wykonaniu 
danego zakresu robót. 

4.4  Zajęcie i odtworzenie terenu: 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej uzgodni 
warunki wejścia i zajęcia terenu ulicy Kilińskiego i ulicy Kaszubskiej z zarządcą dróg, tj. Zarządem 
Infrastruktury Miejskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 oraz posesji nr 25 przy  
ul. Kilińskiego z jej właścicielem/zarządcą. W przypadku konieczności, opracuje równieŜ i uzgodni 
Projekt organizacji ruchu na cały zakres i okres prowadzonych robót związanych z naprawą 
uszkodzonej kanalizacji deszczowej. Koszty z tym związane Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
ofertowej. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie i zabezpieczenie terenu na czas 
wykonywania naprawy kanalizacji i robót towarzyszących (w tym uporządkowanie terenu, odtworzenia 
nawierzchni) przed osobami postronnymi. 
Odtworzenie nawierzchni, w miejscu prowadzonych robót naleŜy wykonać zgodnie z warunkami 
zarządcy terenu. NaleŜy przewidzieć wymianę gruntu w miejscach prowadzonych wykopów. Wszelkie 
prace odtworzeniowe, aŜ do przywrócenia terenu do stanu przed rozpoczęciem robót związanych  
z naprawą kanalizacji deszczowej Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.  
Potwierdzeniem prawidłowo wykonanych prac przez Wykonawcę będzie przedstawienie 
Zamawiającemu protokołów o bezusterkowym ich odbiorze przez strony procesu. 

4.5  Rozliczenie robót i płatności:  

Podstawą rozliczenia będą protokoły odbioru robót: naprawy kanalizacji deszczowej, odtworzenia 
terenu, itp., które Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w wersji oryginalnej na min 7 dni przed 
wystawieniem faktury. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie faktura, wystawiona zgodnie  
z warunkami umowy. 

 
4.6 W celu dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych robót Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania wizji lokalnej oraz do zapoznania się z materiałem z inspekcji, przedstawionym w 
formie nagrania na płycie DVD stanowiącym Załącznik nr 7, który jest integralną częścią WZ 
(nagranie znajduje się u Zamawiającego). Spotkanie z Wykonawcami ws zapoznania się z 
nagraniem DVD odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - w pokoju nr 7, budynek D w terminie 
17.09.2012r. o godz. 11:00.  
Wykonawca doł ączy do oferty o świadczenie o zapoznaniu si ę z materiałem z inspekcji.   

4.7 Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia w szczególności, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu uŜyteczności pasa 
drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projektu organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia robót oraz obsługę geodezyjną i geologiczną, ewentualnego odwodnienia i 
szalowania wykopów, itp. 

4.8 Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie 
udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji 
administracyjnych w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa 
drogowego, w związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na 
podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 
publicznych. 

4.9 Wskazuje się, aby Wykonawca przed złoŜeniem oferty uzyskał od zarządcy drogi informacje 
niezbędne do prawidłowego określenia i wyceny w ofercie, kosztów opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i odtworzenia nawierzchni.  

4.10 Wykonawca zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu  
i przywrócić pas do poprzedniego stanu uŜyteczności w określonym terminie, zgodnie z ustawą  
z dnia 31 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115) wraz z dokumentami 
wykonawczymi. 

 
 

5. OPIS ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Istniejąca kanalizacja deszczowa jest elementem systemu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe 
z powierzchni ulicy Kaszubskiej i ulicy Kilińskiego do rzeki Słupi. Kanalizacja zlokalizowana jest  
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w jezdni w/w ulic o nawierzchni asfaltowej, których remont kapitalny przeprowadzony był, po realizacji 
budowy kanalizacji sanitarnej, w roku 2009. Istniejąca kanalizacja deszczowa na odcinku od studni S1 
do studni S7 (zgodnie z oznaczeniem wg Załącznika graficznego nr 6, oznaczenie linia przerywana 
koloru zielonego), wykonana jest z rur kamionkowych o przekrojach kołowych fi 200 mm. Budowę 
istniejącej kanalizacji deszczowej datuje się na okres z I p. ubiegłego wieku. Stan techniczny 
kanalizacji, poza wskazanymi miejscami uszkodzeń, oceniany jest jako dobry. Warunki gruntowo 
wodne występujące na całej długości kanalizacji oceniane są jako trudne. W miejscu kanalizacji 
występuje wysoki poziom wody gruntowej (powyŜej poziomu posadowienia kanalizacji), której lustro 
jest zmienne w zaleŜności od pory roku i występujących w danym czasie warunków atmosferycznych.  
Podłączenia istniejących urządzeń do kanalizacji wykonane jest z rur kamionkowych; włączenia  
do kanalizacji wykonane są poprzez trójniki kamionkowe wbudowane w system kanalizacji. 
Na potrzeby niniejszego zamówienia przeprowadzona została inspekcja telewizyjna kanalizacji 
deszczowej (w ulicach Kaszubska-Kilińskiego) od studni S1 do studni S7, poza odcinkiem od punktu C 
do punktu D (pomiędzy studniami S4÷S5). Inspekcja wykazała uszkodzenia przewodów rurowych 
(spękania podłuŜne i poprzeczne, załamania) oraz podłączeń urządzeń kanalizacyjnych, które zostały 
zarejestrowane, a ich lokalizacja wskazana została w punktach od A do F na Załączniku graficznym  
nr 6. Materiał z inspekcji, przedstawiony w formie nagrania na płycie DVD stanowi Załącznik nr 7 i jest 
integralną część WZ. Ponadto nagranie z inspekcji TV jest elementem oceny i wyceny naprawy 
uszkodzonej kanalizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w p. 4. 
 
6. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 

45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
7. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZ ĘŚCI 

 
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. 

 
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: do dnia 30.11.2012r. 

 
9. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy: 
I. Spełniaj ą niŜej wymienione warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące: 
 

 
1) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
a. Wykonawca spełni warunek jeŜeli, wykaŜe Ŝe dysponuje: szalunkami systemowymi o 

łącznej długo ści 30m  oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi 
urządzeniami. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- wypełniony Załącznik nr 4  – Wykaz urządzeń technicznych, 
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wskazanych urządzeń w 

załączniku nr 4.  
 

II. Nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania w zwi ązku z wyst ąpieniem jednej z 
nast ępujących okoliczno ści: 

 
1) zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 
2) wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
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3) otwarto w stosunku do nich likwidację lub ogłoszono ich upadłości, 
4) członek organu zarządzającego/wspólnik/właściciel został prawomocnie skazany za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przestępstwo skarbowe ani inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawców w stosunku do 
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

 
10. ZAWARTOŚĆ OFERTY  
 

1. Oferta winna być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem 
niewaŜności. 

2. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię 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. 

3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń. 
4. Umocowanie do złoŜenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z 

dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) załączonych do oferty. 
5. Oferta winna zostać złoŜona na Formularzu oferty – Załącznik nr 1.  
6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz cenowy – Załącznik nr 2  wraz ze 

szczegółowym kosztorysem obejmującym podział na elementy określone w zał. 2. 
7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.I.  
8. Do oferty naleŜy dołączyć: 

a. Parafowany projekt Umowy - załącznik nr 5 WZ , 
b. Oświadczenie o zapoznaniu się z materiałem z inspekcji. 
 

11. WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  5 000,00 PLN. 
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  

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

3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego Bank 
PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425  w terminie do dnia 
25.09.09.2012r. godz. 10:00 z dopiskiem na przelewi e wadium w post ępowaniu na 
napraw ę kanalizacji , natomiast w pozostałych akceptowalnych formach naleŜy składać w 
kasie, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, przy ul. E. Orzeszkowej 1, do dnia 
25.09.2012r. godz. 10:00.  

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie, beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
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c. kwotę gwarancji, 
d. termin waŜności gwarancji 
e. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
lub zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub 
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy. 
 
12. KRYTERIA WYBORU OFERT  
 

1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie kryterium: najniŜsza cena. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia łącznie następujące 

warunki: 
a. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Warunkach Zamówienia. 
b. Zawiera najkorzystniejszą cenę. 

3. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert y oraz uniewa Ŝnienia 
post ępowania na ka Ŝdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy po nosz ą 
wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i zło Ŝeniem oferty, które nie podlegaj ą 
zwrotowi w przypadku uniewa Ŝnienia post ępowania. 
 

 
13. MIEJSCE I TERMIN ZŁOśENIA OFERTY  

 
Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego w 
Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek A, sekretariat) do dnia 25.09.2012r. do godz. 10:00.  
Kopertę naleŜy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz opisać następująco: „Oferta na napraw ę kanalizacji deszczowej”.  

 
14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.09.2012r. o godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego w 

Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 – budynek D, pokój nr 16.  
2. Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
3. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 

Wykonawcom na ich wniosek. 
 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu do składania ofert. 
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w terminie związania ofertą. 

 
16. OSOBY UPOWAśNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 

 
1. Sprawy formalne – Donata Feszak tel. 59 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl    
2. Sprawy techniczne Tomasz Fitowski tel. 59 841 83 96 t.fitowski@wodociagi.slipsk.pl  
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17. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym jego etapie, bez 
podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku uniewaŜnienia postępowania. 

 
 

Załączniki:  
Nr 1 – Formularz Oferty,  
Nr 2 – Formularz Cenowy, 
Nr 3 – Formularz oświadczenia o braku wykluczenia, 
Nr 4 – Wykaz urządzeń technicznych, 
Nr 5 – Projekt  umowy, 
Nr 6 – Załącznik graficzny nr 1, 
Nr 7 – Materiał z inspekcji DVD. 
 
 

 
 

Zatwierdził: 


