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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGĘ POD NAZWĄ: 
 

Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem 

robót budowlanych inwestycji pn.:  
„Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 

wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”  

 
 
Wartość zamówienia poniŜej kwoty 414 000 euro 

PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE JEST ZAMÓWIENIEM SEKTOROWYM OKREŚLONYM W ART. 132 UST. 2 
PZP.  
Postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)  
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określa warunki przetargu wiąŜące  
w niniejszym postępowaniu oraz istotne warunki zamówienia i zawiera: 
 
lp. Oznaczenie  

części 
Nazwa części 

 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  
 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia: 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
2. Dokumentacja budowlana, wykonawcza 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

                                                           
Słupsk, dnia 26.05.2014 r.        
 
Zatwierdzam: 
Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
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Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
NA USŁUGĘ POD NAZWĄ:  

 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem 
robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”  
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

1) siedziba i adres do korespondencji Zamawiającego: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk  

2) tel.: 59 840 00 39, faks: 59 841 83 02 

3) e-mail: jrp@wodociagi.slupsk.pl 

4) NIP: 839-000-55-92 

5) Regon: 770528472 

6) godziny pracy: 7 00 – 15 00 

7) adres strony internetowej: www.wodociągi.slupsk.pl   

8) pisma, wiadomości, informacje naleŜy składać na adres korespondencyjny Zamawiającego  
w godzinach pracy. 

2. Definicje 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

1) Zamawiającego – naleŜy rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia; „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,  

2) Wykonawcę – uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

3) Konsorcjum – naleŜy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

4) Postępowanie – naleŜy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie  niniejszego zamówienia 
publicznego, 

5) Ustawę Pzp – naleŜy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) 

3. Tryb udzielania zamówienia 

3.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w 
obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień z pomocniczym zastosowaniem ustawy Pzp 
(wraz z aktami wykonawczymi) w zakresie przetargu nieograniczonego.   
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym opisanym w art. 132 ust. 2 w zw. z art. 132 ust. 
1 pkt. 4) ustawy Pzp. W związku z tym, Ŝe wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający nie jest obowiązany do 
stosowania Ustawy Pzp.   
Biorąc pod uwagę moŜliwość zawarcia umowy cywilno-prawnej w drodze przetargu (art. 701 kodeksu 
cywilnego), Zamawiający zdecydował się na pomocnicze zastosowanie ustawy Pzp w celu zapewnienia 
odpowiedniego standardu postępowania i prawidłowego wydatkowania środków publicznych (w 
szczególności w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania i przejrzystości 
postępowania).  

3.2 Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy Pzp rozumieć naleŜy odpowiednie stosowanie tej ustawy w  
zakresie przebiegu procedury przetargowej oraz w przypadkach wyraźnie przewidzianych w niniejszej 
IDW.  

3.3 Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski.  
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4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego obejmującego 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w 
zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych 
inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z 
częściową zabudową wiaty kompostowni” realizowanej w ramach projektu „Gospodarka osadowa w 
oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; 

4.2 Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych zawiera załączona do SIWZ: dokumentacja 
projektowa  oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (części III SIWZ). 

UWAGA: Roboty budowalne branŜy sanitarnej nadzorowane będą przez Zamawiającego.  

4.3 Zakres zamówienia obejmuje: 
• pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
• administrowanie umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych. 

4.4 Rodzaj zamówienia: usługi 

71520000-9 Usługa nadzoru budowlanego      
71700000-5 Usługa nadzoru i kontroli  

4.5 Przedmiot zamówienia przewidywany jest do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

4.6 Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania 

4.7 Zadanie Nr 1: zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty 
kompostowni” realizowanej w ramach projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją 
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; 

4.8 Zadanie Nr 2: zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: 
„Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową 
zabudową wiaty kompostowni” realizowanej w ramach projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni 
wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; 

Oferty moŜna składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia (Zadań). 

4.9 W kaŜdym Zadaniu zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności, podstawowe obowiązki 
inspektora nadzoru określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1409 z późn. zm.): 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania 
robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, a takŜe zapisami umowy w sprawie robót budowlanych; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych 
materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od 
wykonawcy robót - atestów i certyfikatów wraz z ich szczegółową weryfikacją; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie 
ich do uŜytkowania; zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, 
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koniecznych, dodatkowych, uzupełniających przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez 
Zamawiającego w zakresie ich wykonania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe kontrolowanie rozliczeń 
budowy. 

4.10 Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót 
budowlanych w kaŜdym z Zadań został opisany w części III OPZ.  

4.11 Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  
z zastrzeŜeniem, iŜ nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót 
dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyŜszych robót 
podejmuje wyłącznie Zamawiający. 

5. Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, 
stanowiących nie więcej niŜ 10% wartości zamówienia podstawowego. 

6. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej  

6.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6.3 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6.4 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

7. Termin wykonania zamówienia  

Wymagany termin wykonania zamówienia dla kaŜdego z zadań:  
1) Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy z Wykonawcą robót o przedmiotowe zamówienie (nie 

wcześniej niŜ przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi). Zamawiający poinformuje 
Inspektora Nadzoru o podpisaniu umowy z Wykonawcą robót. Planowany termin podpisania umowy 
z Wykonawcą robót. – czerwiec 2014 r.  

2) Zakończenie realizacji: do zakończenia realizacji robót budowlanych (do daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia). Przewidywany termin wykonania robót do 18 miesięcy od daty podpisania 
umowy z Wykonawcą robót . 

3) Termin, o którym mowa w ppkt. 2 moŜe ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu 
zakończenia robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór.  

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków  
w kaŜdym z Zadań 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z 
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW. 
Posiadania wiedzy i doświadczenia:   
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z 
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ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW. 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  

a) Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do IDW, o którym mowa w pkt 9.1.1) niniejszej IDW. 

b) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w 
sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe dysponuje: 
• w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 1 - co najmniej jedną osobą spełniającą 

łącznie następujące kryteria:   
o posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji  

w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów;  

o posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik 
przedmiotowych robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru; 

o posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych 
robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty 
budowlanej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, której przedmiotem była 
budowa lub rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków o wielkości powyŜej 
50 000 RLM; 

• w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 2 - co najmniej jedną osobą spełniającą 
łącznie następujące kryteria : 

o posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji  
w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 

o posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik 
przedmiotowych robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru,  

o posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych 
robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty 
budowlanej w branŜy elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
(AKPiA), której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa 
oczyszczalni ścieków o wielkości powyŜej 50 000 RLM. 

 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub Inspektor Nadzoru, 
naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót lub 
Inspektora Nadzoru.  

Zamawiający dopuszcza łączenie obydwu wymienionych wyŜej funkcji w jednej osobie pod 
warunkiem, Ŝe osoba ta spełnia wyŜej wymienione wymagania dla obydwu funkcji.   

Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia 
(imiennie wskazanych w ofercie), która moŜe nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny 
wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania 
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takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać 
odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 8.1.3) b) niniejszej IDW. 

Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymienionych powyŜej, jeŜeli przedstawione 
osoby będą posiadały uprawnienia toŜsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z 
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do IDW, o którym mowa w pkt 9.1.1) niniejszej IDW. 

8.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

8.3 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.  

8.4 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyŜej warunków 
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złoŜonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ postawione warunki Wykonawca spełnia.  

8.5 JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający Ŝąda złoŜenia dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia; 
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

8.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w pkt 8.5 niniejszej IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty. 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu w kaŜdym z Zadań 

9.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp  i w punkcie 8 IDW 
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie moŜe być złoŜone przez kaŜdego 
z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeŜeli kaŜdy z nich spełnia wszystkie warunki 
samodzielnie, albo moŜe być złoŜone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, Ŝe na 
oświadczeniu naleŜy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani 
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przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik), 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW   
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich).  

4) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej której wzór 
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej IDW; 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający posiadane 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie a takŜe zakres wykonywanych czynności, wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW,  

6) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do IDW,  

9.2 JeŜeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.2) i 9.1.3) IDW. 

9.3 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których w pkt 9.1.3), - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert), 

9.4 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) 
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 i 9 niniejszej IDW. Ponadto ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 
Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  

10.2 Pełnomocnictwo powinno:  
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,  
2) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
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3) kaŜdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 

10.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

10.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed 
zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne 
porozumienie. Zaleca się aby treść porozumienia  zawierała następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi, 
4) sposób współdziałania, 
5) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy 

o zamówienie, 
6) określenie lidera Konsorcjum, 
7) wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację 
zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia, 

8) zapis mówiący, Ŝe Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia, 

9) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.5 Wszyscy Wykonawcy naleŜący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

10.6 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający Pełnomocnika 
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

11. Wadium  

Zamawiający nie wymaga wadium. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego w kaŜdym z Zadań 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

14. Opis sposobu przygotowania oferty  

14.1. Wymagania podstawowe. 
1) kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, a treść oferty 

musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SIWZ, 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, 

iŜ jeŜeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iŜ do 
reprezentowania Wykonawcy upowaŜnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez 
Pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa 
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lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, 
wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione, 

5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW, 

6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby, 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ przedstawione w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

14.2. Forma oferty 
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 

większy niŜ A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4, dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie 
czytelnym pismem, 

3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
Załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 

4) całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, 
5) zaleca się, aŜeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 

(lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane, 

6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku 
pełnomocnictw o którym mowa w pkt. 13.1.4) oraz 10.1 niniejszej IDW w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 
przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej 
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, 

8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany 
jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia 
....................”  podpis i pieczątka imienna Wykonawcy), 

9) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

14.3. Zawartość oferty. 
1) kompletna oferta musi zawierać: 

a) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 9 IDW, 
b) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej 

IDW, 
c) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
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d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego,  

2) poŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści                           
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

 Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iŜ Zamawiający nie 
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 
z późniejszymi zmianami). Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 
ustawy Pzp. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w kaŜdym z Zadań 

Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym: Andrzej Mielczarek 

tel. 59 841 83 90, tel. kom. 609 095 070 
adres poczty elektronicznej: jrp@wodociagi.slupsk.pl  

2) w sprawach dotyczących procedury: Donata Feszak 
tel. 59 840 00 39 
adres poczty elektronicznej: jrp@wodociagi.slupsk.pl 

16. Miejsce termin i sposób złoŜenia ofert w kaŜdym z Zadań 
 
16.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: sekretariat – pokój nr 11, budynek 

A, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk -  w nieprzekraczalnym terminie: 
 
do dnia: 16.06.2014 do godziny 10.00 

16.2 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
naleŜy opisać następująco: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk. 
Oferta w postępowaniu na: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 
(Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji 
i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”  
(Zadanie nr 1 i 2)  Nie otwierać przed dniem 16.06.2014 r.; do godziny 10.15  

16.3 Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

16.4 W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. 

16.5 W przypadku złoŜenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.  

17. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty w kaŜdym z Zadań 

17.1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania 
ofert. 

17.2. Zmiana złoŜonej oferty. 
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Zmiany poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany naleŜy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) kaŜdej 
„ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr......”. 

17.3. Wycofanie złoŜonej ofert. 
Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia 
osób do złoŜenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia naleŜy załączyć odpowiednie 
dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to 
konieczne  - pełnomocnictwo). Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert w kaŜdym z Zadań 

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 16, budynek D,  ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
76-200 Słupsk  

w dniu  16.06.2014 r. o godzinie 10.15 

18.2. Tryb otwarcia ofert. 
1) otwarcie ofert jest jawne, 
2) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, 
3) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 

4) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu kaŜdej z ofert, poda obecnym: 
a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) informację dotyczącą ceny oferty, 

5) na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaŜe im 
niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyŜej w pkt. 18.2.4) niniejszej IDW. 

19 Termin związania ofertą w kaŜdym z Zadań 

19.1 Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

19.2 Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

20. Opis sposobu obliczania ceny w kaŜdym z Zadań 

20.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

20.2. Cena winna być ustalona przez Wykonawcę w oparciu o całość dokumentacji przetargowej opisującej 
przedmiot zamówienia. 

20.3. Cenę oferty naleŜy wskazać w Formularzu oferty odpowiednio dla oferowanego Zadania lub Zadań ze 
wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert oraz ze 
wskazaniem cen ryczałtowych netto – Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW. 

20.4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 
kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień 
wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy. 
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20.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej 
SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.6. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

21. Opis kryteriów oceny ofert w kaŜdym z Zadań wraz z podaniem ich znaczenia 

21.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

21.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 

1) Zadanie Nr 1 – najniŜsza cena 

2) Zadanie Nr 2 – najniŜsza cena  

21.3. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do 
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

21.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 
złoŜonych ofertach. 

22. Tryb oceny ofert 

22.1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: 
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących zmiany treści złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską naleŜy rozumieć widocznie mylną 

pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 
części itp. 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, w tym przyjmie iŜ:  

- prawidłowo podano cenę ryczałtową w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do 
niniejszej IDW, bez względu na sposób jej obliczenia, 

- jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,  

c) Zamawiający zastrzega, iŜ katalog wymieniony w lit. b) niniejszego punktu nie wyczerpuje 
moŜliwości poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszystkie 
oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni równieŜ konsekwencje 
rachunkowe dokonanych w powyŜszy sposób poprawek, 

d) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

22.2 Oferta z raŜąco niską ceną: 
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1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2) Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub 
b) jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta 

zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

22.3 Uzupełnienie oferty: 
1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 
lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) Zamawiający moŜe takŜe wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu. 

22.4 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

22.4 Wykluczenie Wykonawcy: 
1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści art. 24. ust. 1. i 2. ustawy Pzp, 
2) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

22.5 Odrzucenie oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

22.6 Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania: 
1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria 

oceny ofert określone w niniejszej IDW, 
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 

23.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

23.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o której mowa  
w pkt. 23.1.1. niniejszej IDW, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie.  



 

 

Strona 16 z 25 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w 

zakresie sieci i urządzeń elektrycznych dla Inwestycji „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 
wraz z częściową obudową wiaty kompostowni.” 

 

23.3 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie odrębnym pismem lub 
telefonicznie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

23.4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy zawartym w części II SIWZ. 

23.5 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,  
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ. 

23.6 Wykonawcy naleŜący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 10.4.  niniejszej IDW. 

23.7 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ -Wzór umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

24. Środki ochrony prawnej 
Zgodnie z art. 705 kc uczestnik przetargu moŜe Ŝądać uniewaŜnienia zawartej umowy, jeŜeli strona tej 
umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu 
w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.  
Uprawnienie powyŜsze wygasa w upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu 
przyczyny uniewaŜnienia, nie później jednak niŜ z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 

25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  
i dokumentów 

25.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie.  

25.2 Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŜszych dokumentów drogą elektroniczną na adres: 
jrp@wodociagi.slupsk.pl  

25.3 JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

25.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyŜej uwaŜa się za wniesione z 
chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się on zapoznać z ich treścią. 

25.5 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na 
zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, nie ujawniając przy 

tym źródła zapytania − pod warunkiem,  Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ponadto 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

25.6 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt. 26.5. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 
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25.7 PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SIWZ. 

25.8 Pytania naleŜy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk z dopiskiem: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i 
urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: 
„Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową 
zabudową wiaty kompostowni”  (Zadanie nr 1 i 2). 

25.9 W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą 
naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

25.10 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe zmienić treść 
SIWZ. 

25.11 Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.5 niniejszej IDW, Zamawiający 
przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie 
internetowej. 

25.12 Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego 
w oparciu o art. 87 ustawy Pzp do złoŜenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem 
Zamawiającego w ramach postępowania Wyjaśniającego. 

26. Podwykonawstwo 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Wykonawca moŜe 
powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie 

27. Zmiany postanowień zawartej umowy 

27.1 Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

27.2 Zamawiający równieŜ przewiduje następujące moŜliwości dokonania istotnych zmian (w tym terminu  
i wynagrodzenia Wykonawcy) w zakresie: 

1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  
2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie, 
3) zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę,  
4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,  
5) zmiany umówionego wynagrodzenia,  
6) zmiany sposobu realizacji umowy,  
7) innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

27.3 Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:  
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy,  
2) wyniknięcia rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie moŜna 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, 
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezaleŜne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca 
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realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest moŜliwa pod warunkiem zaproponowania innych 
osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji.  

4) wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy,  
5) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, Ŝe osoby te nie 

wykonują naleŜycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na 
inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuŜszym niŜ 
14 dni od daty złoŜenia wniosku Zamawiającego,  

6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:  
a) działania siły wyŜszej utrudniającej i uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami (przez siłę wyŜsza uwaŜa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą kaŜdej 
ze stron które powstały po zawarciu umowy, których Ŝadna ze stron nie mogła przewidzieć w 
szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, poŜar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski 
Ŝywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze 
oraz strajki),  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemoŜliwiających 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz Zamawiającego 
dokumentacji projektowej wymagających uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem, 

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  
e) zmiany danych teleadresowych,  
f) zmiana obowiązującej stawki VAT,  
g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  
h) wystąpienie innej okoliczności niemoŜliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, 

uniemoŜliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.  

27.4 Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie pod 
rygorem niewaŜności. 

28. UniewaŜnienie 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.  

29. Wykaz załączników do IDW 

29.1 Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Lp. Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2. Załącznik Nr 2 Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
3. Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp 
4. Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1. ustawy Pzp 
5. Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy, o przynaleŜności do grupy kapitałowej. 

29.2 Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 niniejszej IDW. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz  odmiany wyrazów wynikające ze złoŜenia 
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą  natomiast zmieniać treści Załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

Nr sprawy: 25/PI/2014 
                

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę:  

Zastępstwa inwestycyjnego obejmującego sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach 
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad 
wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni 
ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

Osoba uprawniona do kontaktów: ………………………………………………………. 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ..................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

3. Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 
jej modyfikacji, 

3) oferuję wykonanie zamówienia w następujących Zadaniach: 

a) Zadanie Nr 1: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa 
węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty 
kompostowni”, w terminie: 18 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy w zakresie i na zasadach 
określonych w SIWZ za cenę w kwocie:  

Cena netto (PLN)  

Stawka podatku VAT (%)  
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Kwota podatku VAT (PLN)  

Cena brutto (PLN)  

Słownie brutto (PLN)  

b) Zadanie Nr 2: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych nad wykonaniem robót budowlanych 
inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z 
częściową zabudową wiaty kompostowni”, w terminie: 18 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy 
w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ za cenę:  

Cena netto (PLN)  

Stawka podatku VAT (%)  

Kwota podatku VAT (PLN)  

Cena brutto (PLN)  

Słownie brutto (PLN)  

4) podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego wykonania zamówienia,  

5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z określonym w SIWZ, 

6) uwaŜam  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w IDW, tj. 60 dni od terminu 
składania ofert, 

7) zapoznałem się z treścią projektu umowy dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeŜeń i w 
przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i 
terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) składam niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, (niepotrzebne skreślić)  

9) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenia niniejszego 
zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), Ŝadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 
innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) : 

Strony w ofercie  
(wyraŜone cyfrą)  

l.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1.    
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2.    

10) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne 
skreślić) : 

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

  

  

  

 

.............................................................................. 

podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w 

zakresie sieci i urządzeń elektrycznych dla Inwestycji „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 
wraz z częściową obudową wiaty kompostowni.” 

 

Załącznik nr 2 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem 
robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

Stosownie do treści pkt 8.1.3) IDW, przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia 
 
OŚWIADCZAM, śE: 
Dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia: 
 
l.p. Imię  

i nazwisko 
branŜa –  
specjalność –  
funkcja  

Kwalifikacje 
zawodowe 
(Uprawnienia) 

Doświadczenie 
zawodowe  

Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

Zadanie Nr 1: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i 
kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”.. 
1.     

 
 

Zadanie Nr 2: Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: 
„Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty 
kompostowni”. 
2.     

 
 

 
 
 
 

.............................................................................. 
podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w 

zakresie sieci i urządzeń elektrycznych dla Inwestycji „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 
wraz z częściową obudową wiaty kompostowni.” 

 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp  
 
Nr sprawy: 25/PI/2014 
 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem 
robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 
 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

OŚWIADCZAM, śE: 
 

1. Jest mi znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
 
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek 

zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami). 
 

.............................................................................. 

podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w 

zakresie sieci i urządzeń elektrycznych dla Inwestycji „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 
wraz z częściową obudową wiaty kompostowni.” 

 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust. 1  

Nr sprawy: 25/PI/2014 
                

Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem 
robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 
 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

OŚWIADCZAM, śE: 

Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zastępstwo inwestycyjne 
obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej 
w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji 
pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową 
zabudową wiaty kompostowni”. 

dotyczące: 

 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładaja obowiazek ich posiadania; 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

.............................................................................. 

podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w 

zakresie sieci i urządzeń elektrycznych dla Inwestycji „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 
wraz z częściową obudową wiaty kompostowni.” 

 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy, o przynaleŜności do grupy kapitałowej.  

Nr sprawy: 25/PI/2014 
                

Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (Zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem 
robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

2. WYKONAWCA: 
 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

OŚWIADCZAM, śE: 

 ∗nie naleŜę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 

∗naleŜę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład, której wchodzą 
następujące podmioty: 

Lp. Nazwa Siedziba 

1.   

2.   

....   

 

.............................................................................. 

podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

                                                           

∗ Niepotrzebne skreślić 


