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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

 
1. Zamawiaj ący:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 
www: www.wodociagi.slupsk.pl  
 

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

 
3. Adres strony internetowej, na 

której zamieszczona b ędzie 
specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wodociagi.slupsk.pl 

4. Przedmiot zamówienia: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo 
gmina Kobylnica.  

5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia:  
1) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych wytycznych zgodnie z 
pkt 4.2.2 A.1. niniejszych warunków zamówienia w terminie do 21 dni  
od dnia podpisania umowy; 
2) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego (PB) 
dla zakresu zgodnie z warunkami zamówienia w terminie do 90 dni  od 
dnia podpisania umowy 
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z PB i warunkami zamówienia 
w terminie do 120 dni  od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy 
przez Zamawiającego, tj. po uzyskaniu przez Zamawiającego 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

6. Wadium:  Zamawiający nie wymaga złoŜenia wadium. 
 

7. Kryteria oceny ofert i ich 
znaczenie: 

NajniŜsza cena. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz 
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. 

8. Miejsce składania ofert 
wst ępnych: 

Siedziba Zamawiającego w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 
(Budynek A, sekretariat – pokój nr 11)  
 

9. Termin składania ofert 
wst ępnych:  

15.07.2013r. do godz. 10:00  
 

10. Termin zwi ązania ofert ą: 45 dni 
 

11. Ogłoszenie o zamówieniu wraz 
z dokumentacj ą zamieszczono 
na stronie internetowej 
zamawiaj ącego w dniu: 

04.07.2013r. 
 

12. Nazwisko osoby upowa Ŝnionej 
do kontaktów: 

Sprawy formalne: 
Donata Feszak tel. 59 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl  
Sprawy techniczne: 
Tomasz Fitowski tel. 59 841 83 96 t.fitowski@wodociagi.slupsk.pl    
 

13. Numer referencyjny:  18/PI/2013 
 

14. Warunki Zamówienia mo Ŝna 
uzyska ć: 

Siedziba Zamawiającego osobiście lub pocztą w cenie 20 zł albo pobrać 
ze strony internetowej Zamawiającego. 
 

 
Data publikacji: 04.07.2013r. 


