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1. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. 59 840 00 039 
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 00 039 
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 wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na 
przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z 
usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. 
 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu, niezaleŜnie od warunków 

atmosferycznych, robót polegających na przywracaniu stanu nawierzchni do poprzedniego stanu 
uŜyteczności pasa drogowego po robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarze działania Zamawiającego w celu 
zapewnienia stanu technicznego pasa drogowego zgodnego z potrzebami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz z zachowaniem warunków technologicznych obowiązujących przy wykonywaniu 
nawierzchni drogowych. 

2. Obszar działania Zamawiającego obejmuje pasy drogowe dróg publicznych na terenie miasta 
Słupska, Gminy Kobylnica oraz Gminy Słupsk. 

3. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie robót obejmujących odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych  
i przywrócenie jej do stanu poprzedniego, w tym na jezdniach, chodnikach i innych 
elementach drogi w miejscach uszkodzeń po wykonanych robotach przez Zamawiającego, 

2) maksymalny czas odtworzenia nawierzchni drogi i przywrócenia jej do stanu poprzedniego w 
czasie nie dłuŜszym niŜ 48 godzin licząc od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, 
określonego w zał. nr 2 (fax), 

3) zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 
4) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad, 
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5) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy  
i mienia oraz wymagań organizacyjnych i warunków technicznych stosowanych na placu 
budowy, 

6) zabezpieczenie  placu budowy na czas wykonania robót drogowych oraz prawidłowe 
oznaczenie terenu budowy (miejsca wykonywanych robót), 

7) usuwanie z terenu budowy odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r.  
o odpadach oraz wszelkich pozostałości po rozładunku materiałów lub innych pozostałości, 

8) uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach i przekazanie Zamawiającemu w 
terminie ustalonym na ostateczny odbiór, 

9) zapewnienie właściwych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, które 
powinny spełniać co do jakości wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spełniać 
wymogi ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, 

10) na wniosek Zamawiającego udokumentowanie właściwymi dokumentami rodzaju, ilości i 
wartości materiałów uŜytych do wykonania robót, 

11) przekazanie Zamawiającemu wymaganych deklaracji zgodności na materiały  
i prefabrykaty przed ich wbudowaniem oraz zbadanie materiałów (atesty, aprobaty, itp. o ile 
będą wymagane przy odbiorze robót), 

12) uŜycie materiałów z odzysku do wykonania robót lub zwrot ich Zamawiającemu lub zarządcy 
drogi, 

13) zdjęcie, przechowanie i zabezpieczenie mienia znajdującego się w miejscu wykonywania 
robót jak np. instalacji oznakowania pionowego, innych elementów zabezpieczenia ruchu i 
innego wyposaŜenia drogi oraz ponowny montaŜ tych elementów po zakończeniu robót, 

14) przejęcie pełnej odpowiedzialności za wypadki oraz szkody powstałe na placu budowy 
(miejscu wykonywania robót) oraz  odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu swojego 
przedsiębiorstwa na sumę ubezpieczenia nie niŜszą niŜ 400 000,00 zł w całym okresie 
obowiązywania umowy oraz przedstawienia Zamawiającemu do wglądu waŜnej polisy 
ubezpieczeniowej dotyczącej tego ubezpieczenia, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z 
Zamawiającym.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania obowiązków wynikających z umowy na sumę ubezpieczenia nie 
niŜszą niŜ 200 000,00 zł, z tytułu której ubezpieczonym będzie Zamawiający (ubezpieczenie 
kontraktowe) oraz do przedstawienia Zamawiającemu waŜnej polisy ubezpieczeniowej dla tego 
ubezpieczenia, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym. 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe. Podstawą sporządzenia kosztorysu 
powykonawczego jest księga obmiaru robót podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca do sporządzenia kosztorysu powykonawczego będzie stosował ceny jednostkowe 
wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym oraz w wyjątkowych sytuacjach, w 
przypadku wykonania robot nie ujętych w Formularzu Cenowym, obowiązujące Katalogi Nakładów 
Rzeczowych. Roboty nie wyszczególnione w załoŜeniach KNR, a konieczne do wykonania będą 
kalkulowane indywidualnie. 

7. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia opisane są w załączonym do WZ projekcie umowy.  

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
                       i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
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6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZ ĘŚCI 
 

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 01.11.2012r. do 31.12.2013r. 
 
8. 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) Posiadania wiedzy i do świadczenia. 

a. Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie co najmniej 4 lat prowadził działalność polegającą na  
wykonywaniu robót budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w 
pasach drogowych do poprzedniego stanu uŜyteczności pasa drogowego. 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć: 

- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 
 

b. Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co 
najmniej 3 roboty remontowo-budowlane polegaj ące na przywróceniu nawierzchni do 
poprzedniego stanu u Ŝyteczno ści pasa drogowego, wykonane w terenie miejskim 
(miejscowo ści posiadaj ące prawa miejskie) o warto ści 10 000,00 PLN netto ka Ŝda, 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszych WZ) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty 
te zostały wykonane naleŜycie. 

c. Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie posiadał przeciętne zatrudnienie, w wysokości co 
najmniej: 25 pracowników. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć: 

- Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do niniejszych WZ,  

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające przeciętne zatrudnienie 
pracowników w okresie ostatnich trzech lat. 

 
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
a. Wykonawca wskaŜe osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 

z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą:  

 
Kierownik budowy - powinien posiadać następujące kwalifikacje:  
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- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 

- aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbach samorządowych architektów lub 
inŜynierów budownictwa dla Kierowników Budowy. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- kopię uprawnień budowlanych, 
- kopię zaświadczenia o członkostwie w izbach samorządowych, 
- wypełniony Załącznik nr 6  – Wykaz osób, 
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby wskazanej w 

załączniku nr 6 (jeŜeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów).  

 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Wykonawca wykaŜe Ŝe dysponuje:  
- moŜliwością zakupu masy bitumicznej w ilości nie mniejszej niŜ 5 Mg, 
- rozściełaczem mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem z podgrzewaną deską ze 
  wstępnym systemem zagęszczania o szer. do 3,0 m; 
- minimum jednym walcem stalowym o cięŜarze przekraczającym 1,5 Mg 
  oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi urządzeniami. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- wypełniony Załącznik nr 7  – Wykaz urządzeń technicznych, 
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wskazanych urządzeń w 

załączniku nr 7.  
 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
1) Wykonawca wykaŜe, Ŝe osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaŜy w ostatnich 3 

latach obrotowych a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w 
wysokości co najmniej: 4 000 000,00 zł w kaŜdym roku. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody 
netto ze sprzedaŜy - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres 

 
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, 
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 – Załącznik nr 3  
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- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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. 

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia 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. 

- 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,  

 
Zamawiający oceni spełnianie tych warunków na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów.                
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił. 
Wykonawca nie mo Ŝe polega ć na wiedzy i do świadczeniu innych podmiotów.   
Wykonawca mo Ŝe polega ć na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych  podmiotów 
na powy Ŝej przedstawionych warunkach.  
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyŜej muszą zostać złoŜone w formie oryginału bądź 
kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

 
9. 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 zawierać Formularz Oferty – Załącznik nr 1.  
6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik nr 2.   
7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 8.  
8. Do oferty naleŜy dołączyć: 

a. parafowany projekt Umowy - załącznik nr 8 WZ , 
b. wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
10. KRYTERIA WYBORU OFERT  
 

1. Zamawiający dokona swobodnego wyboru oferty, spośród ofert spełniających wymagania 
określone w pkt. 8 WZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 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. 

  
11. 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 18.10.2012r. do godz. 10:00.  



 

Warunki Zamówienia na wykonanie robót budowlano - remontowych polegających na przywracaniu stanu 
nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami 
urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. 
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Kopertę naleŜy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz opisać następująco: „Oferta na napraw ę nawierzchni w pasach drogowych”.  

 
12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2012r. 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. 
 

13. 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. 

 
14. OSOBY UPOWAśNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 

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

 
15. 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 – Oświadczenia o braku wykluczenia, 
Nr 4 – Wykaz robót, 
Nr 5 – Liczba zatrudnionych pracowników, 
Nr 6 – Wykaz osób, 
Nr 7 – Wykaz urządzeń technicznych 
Nr 8 – Projekt  umowy, 

 
Zatwierdził: 


