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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel.

059 8426051 do 57,59 8400039, faks 059 8422207, 0590840 00 39.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wodociagi.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji

Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej w Słupsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej

w ul. Gdańskiej od istniejącej studni rozpręŜnej o rzędnych 59,27/57,49 w rejonie skrzyŜowania z ulicą Klonową do

studni o rzędnych 29,58/25,72 w obrębie stacji benzynowej STATOIL w rejonie skrzyŜowania z ulicą

Kozietulskiego w Słupsku. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i dobór odpowiednich urządzeń

i instalacji, które mają zapewnić oczyszczanie powietrza z odorów w szczególności związków siarki, amoniaku

powstających w procesie zagniwania oraz rozpręŜania ścieków o charakterze bytowo-gospodarczym i

przemysłowych z układów kanalizacji ciśnieniowej. 4.1. Przedmiot zamówienia w zakresie projektowania obejmuje:

wykonanie na podstawie Instrukcji Dla Wykonawców (zwane dalej IDW), konsultacji z Zamawiającym, wizji

terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zadania badań przeprowadzonych we własnym

zakresie, poniŜszych opracowań i poniesieniem z tego tytułu niezbędnych kosztów: I. Projekt budowlany, LSD

wraz z niezbędnymi instalacjami zasilania energetycznego od ZK oraz włączeniami do sieci kanalizacyjnej

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.0.462 wraz z póź.

zm. w zakresie wymaganym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. W ramach zakresu

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...

1 z 8 2014-05-07 09:21



obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji

poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę. II. O ile będzie to konieczne dla wykonania robót, Wykonawca

opracuje we własnym zakresie niezbędny zakres Projektów Wykonawczych. III. Wykonanie pozostałych

dokumentów i opracowań niezbędnych do odbioru robót i uzyskania decyzji - pozwolenie na uŜytkowanie lub

zgłoszenia o zakończeniu robót, Szczegółowe wymagania dla dokumentacji określone zostały w dalszej części

IDW. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania i ogólne załoŜenia dla Inwestycji zawarte w

IDW, opisane poniŜej. Przed adaptacją rozwiązań, danych, zestawień itp. zaproponowanych w IDW naleŜy je

przeanalizować pod kątem poprawności i moŜliwości wykonania oraz zasadności zastosowania. Projektant ponosi

pełną odpowiedzialność za rozwiązania zaproponowane w dokumentacji projektowej niezaleŜnie od tego czy są

one powieleniem rozwiązań zawartych w IDW. W przypadku powielenia rozwiązań zawartych w IDW naleŜy je

odpowiednio uszczegółowić tak aby były jednoznaczne i moŜliwe do wykonania. 4.2. Przedmiot zamówienia w

zakresie budowy obejmuje w szczególności: I. Dostawę i budowę na podstawie opracowanej dokumentacji i

pozwolenia na budowę, LSD wraz z niezbędnymi instalacjami zasilania energetycznego od ZK oraz włączeniami do

sieci kanalizacyjnej; II. Wykonanie rozruchu LSD, dostarczając w czasie jego trwania wszystkie części zamienne i

materiały zuŜywające się, III. Przeprowadzenie prób i badań potwierdzających skuteczność działania instalacji, IV.

Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego z przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji LSD. V.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej - raportu rozruchowego wraz ze wszystkimi koniecznymi protokółami

kontrolnymi, VI. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów. Roboty będą

prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 4.3. Warunkiem odbioru końcowego LSD jest eliminacja

problemów odorowych na określonym w WZ odcinku sieci kanalizacyjnej. Potwierdzeniem prawidłowego

wykonania i warunkiem dokonania odbioru końcowego robót będą między innymi pozytywne wyniki

potwierdzające: -- Wydajność instalacji wentylacji nie mniejszą niŜ 200 m3/h, -- Stopień redukcji siarkowodoru

ustalony na podstawie oferty wybranego w negocjacjach Wykonawcy. Stopień redukcji obliczony zostanie na

podstawie wyników pomiarów siarkowodoru mierzonego w trybie ciągłym w czasie 72 godz. w czasie

rzeczywistym na wejściu i wyjściu z instalacji przy załoŜeniu: - Normalnej pracy układu tłocznego i dozowania

środków chemicznych w przepompowni w Redzikowie, dla której stęŜenie siarkowodoru nie powinno przekraczać

10 ppm, - Awaryjnej pracy układu tłocznego, tj. przy nie działającej instalacji dozowania środków chemicznych w

przepompowni w Redzikowie, dla której stęŜenie siarkowodoru moŜe dochodzić do 300 ppm, Wykonawca

zapewni odpowiednie urządzenia pomiarowe niezbędne do wykonania prób, umoŜliwiające rejestrację mierzonych

parametrów, posiadających wymaganą legalizację. W celu dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych

robót Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej przedmiotowego odcinka sieci kanalizacyjnej w ul.

Gdańskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 45.25.21.00-9, 45.33.12.10-1, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 210.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga złoŜenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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 2 do IDW.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe: W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜycie

wykonał: - co najmniej dwie (w róŜnych lokalizacjach) instalacje dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej o

wydajności min 100 m3/h lub - zaprojektował, dostarczył i zamontował naleŜycie co najmniej jedną

instalację dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej o wydajności min 100 m3/h.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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 według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

b) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji,

kiedy wykaŜe Ŝe dysponuje co najmniej: - Projektant branŜy sanitarnej - powinien posiadać następujące

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. - Kierownik budowy - powinien posiadać następujące kwalifikacje: 

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o

specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych sieci,
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instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Wykonawca będzie

obowiązany zaangaŜować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz

umówionego wynagrodzenia równieŜ inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaŜe się to

konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby biorącej

udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie wskazanej w ofercie), która moŜe nastąpić za

zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego, wskazujący

powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to

stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 9.1.3.

b) 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.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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 2 do IDW.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złoŜenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienaleŜycie

Za najwaŜniejsze roboty budowlane, które naleŜy wykazać w wykazie oraz dla których naleŜy przedstawić

dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w ust 9.1.2. IDW.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
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ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

15.3. Zawartość oferty wstępnej. 1) kompletna oferta musi zawierać: a) wszystkie dokumenty i oświadczenia

wymienione w pkt 10 IDW b) Formularz Oferty Wstępnej, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego

Załącznik Nr 1.1 do IDW, c) Zakres informacji technicznych, wymaganych do określenia w ofercie wstępnej

Wykonawcy (zawarty w Formularzu Oferty Wstępnej, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik

Nr 1.1) d) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika

bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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niniejszego zamówienia publicznego, 2) poŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie przez Wykonawcę w ofercie

spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 15.4. Zawartość oferty końcowej. 1)

Formularz Oferty Końcowej, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1.2 do IDW, 2)

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji projektu umowy, w przypadku zmiany jego postanowień w trakcie

negocjacji. 3) Zakres informacji technicznych, wymaganych do określenia w ofercie końcowej Wykonawcy

(zawarty w Formularzu Oferty Końcowej, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1.2): 4)

Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty końcowej poprzez zawarcie w protokole z negocjacji

oświadczenia Wykonawcy przedstawiającego treść oferty końcowej, w szczególności poprzez podtrzymanie treści

oferty wstępnej z uwzględnieniem zmian wynikających z protokołu negocjacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu:  3.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert, gdy

liczba wykonawców spełniaj ących warunki udziału w post ępowaniu b ędzie wi ększa ni Ŝ określona w

ogłoszeniu o zamówieniu

Zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 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. 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
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lub inne przyczyny niezaleŜne od Wykonawcy) przy pomocy, których wykonawca 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 prowadzenie robót budowlanych, 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,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wodociagi.slupsk.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  siedziba Zamawiającego w

Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, pokój nr 8, budynek D - osobiście, pocztą lub ze strony internetowej

Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.05.2014

godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: sekretariat - pokój nr 11, budynek A, ul. Elizy Orzeszkowej 1,

76-200 Słupsk.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zasadach

określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień z pomocniczym zastosowaniem ustawy

Pzp (wraz z aktami wykonawczymi). 3.2. Negocjacji podlegać będzie cena oraz warunki techniczne. 3.3.

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.

Zamawiający zdecydował o pomocniczym zastosowaniu ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia w

celu zapewnienia odpowiedniego standardu postępowania i prawidłowego wydatkowania środków publicznych (w
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szczególności w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania i przejrzystości

postępowania). 3.4. Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy Pzp rozumieć naleŜy odpowiednie stosowanie tej

ustawy w zakresie przebiegu procedury oraz w przypadkach wyraźnie przewidzianych w niniejszej IDW. 3.5.

Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski. 3.6. Zamawiający przed upływem

terminu składania ofert moŜe zmienić treść ogłoszenia oraz SIWZ lub uniewaŜnić postępowanie..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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