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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179636-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Usługi nadzoru budowlanego
2014/S 102-179636

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
Osoba do kontaktów: Andrzej Mielczarek
76-200 Słupsk
POLSKA
Tel.:  +48 598418390
E-mail: jrp@wodociagi.slupsk.pl
Faks:  +48 598418302
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.wodociagi.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
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”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179636-2014:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Oczyszczalnia ścieków w Słupsku
ul. Sportowa
76-200 Słupsk
Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
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”;
4.1 Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych zawiera załączona do SIWZ: dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (części III SIWZ).
Uwaga: Roboty budowalne branży sanitarnej nadzorowane będą przez Zamawiającego.
4.2 Zakres zamówienia obejmuje:
— pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
— administrowanie umową Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych.
4.3 Rodzaj zamówienia: usługi
71520000-9 Usługa nadzoru budowlanego
71700000-5 Usługa nadzoru i kontroli
4.4 Przedmiot zamówienia przewidywany jest do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013
4.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania:
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”;
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 można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia (Zadań).
4.6 W każdym 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 także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
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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 użytkowania; zgłaszanie
Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych, uzupełniających przed ich
wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
4.7 Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót
budowlanych w każdym z Zadań został opisany w części III OPZ.
4.8 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 zastrzeżeniem, iż nie
jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających,
zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71700000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 220 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: 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”
1) Krótki opis:

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, 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.), obejmują:
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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 także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
2. 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 przekazywania ich do użytkowania;
3. Zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych,
uzupełniających przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich
wykonania. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż nie
są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających,
zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający;
4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71700000

Część nr: 2
Nazwa: 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”
1) Krótki opis:

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), obejmują:
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 także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych;
2. 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 przekazywania ich do użytkowania;
3. Zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych,
uzupełniających przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich
wykonania. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż nie
są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających,
zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający;
4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71700000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
11. Wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.
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12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamówienie będzie finansowane z następujących źródeł:
— Fundusz Spójności,
— Zamawiający,
— płatności dla Wykonawcy będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie stanowiącej część
II SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.0. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum)
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.2). 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.
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,
3) każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
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 możliwości 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 nienależyte wykonanie zamówienia,
8) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
9) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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.
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III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.0. 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, jeżeli 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 złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
Instrukcji Dla Wykonawców.
2.0. 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.
3.0. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
4.0. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
5.0. Jeżeli 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
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia 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.
6.0. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt 5.0., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7.0. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w punkcie III.2.
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 przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Instrukcji Dla Wykonawców (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone przez każdego z



Dz.U./S S102
28/05/2014
179636-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/10

28/05/2014 S102
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/10

Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo
może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać
wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani 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 Instrukcji Dla Wykonawców (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej której wzór stanowi Załącznik nr 5 do
Instrukcji Dla Wykonawców;
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający posiadane kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Instrukcji Dla
Wykonawców,
6) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Instrukcji Dla
Wykonawców,
2. Jeżeli 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 żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 7.0.1.2) i 7.0.1.3).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których w pkt 7.0.1.3), – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
4. Jeżeli 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. 7.0.3., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.0. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1) 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 złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia
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o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
Instrukcji Dla Wykonawców.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.0. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1. 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 złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
Instrukcji Dla Wykonawców.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1) Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Instrukcji Dla Wykonawców.
2) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy
wykaże, że dysponuje:
— w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 1 - co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie następujące
kryteria:
— 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;
— posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót
branżowych lub Inspektor Nadzoru;
— posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych 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
powyżej 50 000 RLM;
— w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 2 - co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie następujące
kryteria :
— 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
branżowych lub Inspektor Nadzoru,
— posiadającą doświadczenie jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub
Inspektor Nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w branży elektrycznej, aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa
oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 50 000 RLM.
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub Inspektor Nadzoru, należy
rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.
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Zamawiający dopuszcza łączenie obydwu wymienionych wyżej funkcji w jednej osobie pod warunkiem, że
osoba ta spełnia wyżej wymienione wymagania dla obydwu funkcji.
Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie
wskazanych w ofercie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub
na żądanie 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. III.2.3).
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wymienionych powyżej, jeżeli przedstawione osoby będą posiadały
uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
25/PI/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.6.2014 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16.6.2014 - 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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, że 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 możliwość 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).
2. Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy Pzp rozumieć należy odpowiednie stosowanie tej ustawy w zakresie
przebiegu procedury przetargowej oraz w przypadkach wyraźnie przewidzianych w niniejszej IDW.
3. Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski.
4. Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe.
6. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść ogłoszenia oraz SIWZ lub
unieważnić postępowanie.
7. dot. pkt. IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego
systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów. Data: 16.6.2014
godz. 10:00.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.5.2014


