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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76830-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2015/S 044-076830

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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:
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul.
Mieszka I w Słupsku (2 zadania).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Słupsk.
Kod NUTS PL631
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w
podziale na 2 zadania:
4.1.1. Zadanie nr 1: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej. Przedmiotem inwestycji
jest budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przełączenie nieruchomości nr 27 przy ulicy
Szczecińskiej w Słupsku. Projektowany wodociąg i kanalizacja zlokalizowane są na działkach nr 882/6, 870/4,
869/3 obręb nr 9 Słupsk.
Zakres Zadania nr 1 obejmuje:
— sieć wodociągową z rur żeliwnych sferoidalnych o przekroju nominalnym 100 mm (L = ca 25,6 m) oraz
przyłącze z rur PE 32 mm (L = ca 16,6 m) do nieruchomości nr 27 (oznaczenie trasy na planie kolorem
niebieskim). Na sieci wykonany będzie hydrant wraz z armatura odcinającą. W miejscu połączenia
projektowanego wodociągu z istniejącym przewiduje się wykonanie podziemnej armatury odcinającej,
umożliwiającej regulację pracy sieci;
— sieć kanalizacyjną z rur kamionkowych o przekroju nominalnym 200 mm (L = ca 27 m), na której
nabudowane będą studnie rewizyjne DN 1200 m z kręgów żelbetowych oraz wypust kanalizacyjny w kierunku
dz. 869/6 oraz przyłącze do nieruchomości nr 27 (dz. nr 869/3) z rur PVC 160 mm (L = ca 24 m).
4.1.2. Zadanie nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I dz. geod nr: 631, 633, 638 obręb 13
Słupsk.
Zakres Zadania nr 2 obejmuje:
— sieć wodociągową z rur żeliwnych sferoidalnych na odcinku od ul. Słonecznej wzdłuż ul. Mieszka I do
ul. Chopina o średnicy i długości: Dn 100 mm L = 184,5 m wraz z przełączeniami przyłączy De 63 L = 15 m
(długości łącznie z armaturą i kształtkami),
— do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji robót i
ruchu drogowego na czas ich realizacji.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III OPZ.
4.3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie
udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji
administracyjnych w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, w
związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego
dostarczenia Zamawiającemu decyzji, o których mowa powyżej, jak również bezzwłoczne zgłoszenie
Zamawiającemu zastrzeżeń do tych decyzji oraz współdziałanie z Zamawiającym w wypadku konieczności
odwołania się od tych decyzji.
4.4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
— 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
4.5. W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w
WZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie
dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań
równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem
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jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy
też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia.
4.6. Wskazanie parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych dla materiałów
i urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych znajduje się w odpowiednich częściach
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4.7. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111200, 45232150

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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:

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
Rozpoczęcie 1.4.2015 Zakończenie 26.10.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej.
1) Krótki opis:

1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinków
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przełączenie nieruchomości nr 27 przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku.
Projektowany wodociąg i kanalizacja zlokalizowane są na działkach nr 882/6, 870/4, 869/3 obręb nr 9 Słupsk.
Zakres Zadania nr 1 obejmuje:
— sieć wodociągową z rur żeliwnych sferoidalnych o przekroju nominalnym 100 mm (L=ca 25,6 m) oraz
przyłącze z rur PE 32 mm (L = ca 16,6 m) do nieruchomości nr 27 (oznaczenie trasy na planie kolorem
niebieskim). Na sieci wykonany będzie hydrant wraz z armatura odcinającą. W miejscu połączenia
projektowanego wodociągu z istniejącym przewiduje się wykonanie podziemnej armatury odcinającej,
umożliwiającej regulację pracy sieci,
— sieć kanalizacyjną z rur kamionkowych o przekroju nominalnym 200 mm (L = ca 27 m), na której
nabudowane będą studnie rewizyjne DN 1 200 m z kręgów żelbetowych oraz wypust kanalizacyjny w kierunku
dz. 869/6 oraz przyłącze do nieruchomości nr 27 (dz. nr 869/3) z rur PVC 160 mm (L = ca 24 m).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III OPZ.
3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego
przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych w
sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, w związku z wykonaniem
robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy
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z 21.3.1985 o drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia
Zamawiającemu decyzji, o których mowa powyżej, jak również bezzwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu
zastrzeżeń do tych decyzji oraz współdziałanie z Zamawiającym w wypadku konieczności odwołania się od tych
decyzji.
4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
— 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
5. W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w
WZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie
dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań
równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem
jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy
też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia.
6. Wskazanie parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych dla materiałów i
urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych znajduje się w odpowiednich częściach
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
7. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111200, 45232150

3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 96 788,88 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.4.2015 Zakończenie 31.5.2015

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I dz. geod nr: 631, 633, 638 obręb 13 Słupsk.
1) Krótki opis:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I dz. geod nr: 631, 633, 638 obręb 13 Słupsk.
Zakres Zadania nr 2 obejmuje:
— sieć wodociągową z rur żeliwnych sferoidalnych na odcinku od ul. Słonecznej wzdłuż ul. Mieszka I do
ul. Chopina o średnicy i długości: Dn 100 mm L = 184,5 m wraz z przełączeniami przyłączy De 63 L = 15 m
(długości łącznie z armaturą i kształtkami).
— Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji robót i
ruchu drogowego na czas ich realizacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III OPZ.
3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego
przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych w
sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, w związku z wykonaniem
robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z 21.3.1985 o drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia
Zamawiającemu decyzji, o których mowa powyżej, jak również bezzwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu
zastrzeżeń do tych decyzji oraz współdziałanie z Zamawiającym w wypadku konieczności odwołania się od tych
decyzji.
4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
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— 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
5. W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w
WZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie
dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań
równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem
jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy
też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia.
6. Wskazanie parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych dla materiałów i
urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych znajduje się w odpowiednich częściach
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
7. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111200, 45232150

3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 174 705,22 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.4.2015 Zakończenie 26.10.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie stanowiącej część II Warunków
Zamówienia oraz w STWIOR-ST00, będącej w części III Warunków Zamówienia.

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 zawierające w swej treści następujące postanowienia: wyszczególnienie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
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1) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie
zamówienia);
2) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi;
3) sposób współdziałania;
4) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o
zamówienie;
5) określenie lidera Konsorcjum;
6) 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 oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
8) 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.

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 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 2 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 załączniku nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców.
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 tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
4.0. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
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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 załączniku nr 2 do Instrukcji Dla
Wykonawców, 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 3.0, 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 załączniku nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców
i w punkcie III.2) oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w załączniku nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Instrukcji Dla Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie może być złożone przez każdego z 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, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez 2 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 zapisy załącznika nr 3, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 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 6 do
Instrukcji Dla Wykonawców.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 7.0.3), Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu
warunku zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 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 2 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 dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał roboty budowlane dla każdego zadania.
— dla zadania nr 1:
• 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej z rur żeliwnych o długości co najmniej 50 m i
średnicy nominalnej min. 100 mm w terenie miejskim, i
• 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 50
m i średnicy nominalnej min. 200 mm w terenie miejskim,
— dla zadania nr 2:
• 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej z rur żeliwnych o długości co najmniej 150
m i średnicy nominalnej min. 100 mm w terenie miejskim, z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany, jeżeli zamówienie
wykonał w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie lub dwaj Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez
Zamawiającego (inwestora obiektu) protokołu odbioru robót lub doprowadzenie do wydania innego
równoważnego dokumentu (np. Świadectwa Przejęcia zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC).
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i długości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów,
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone których
wzór stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji Dla Wykonawców.
Dowodami o których mowa powyżej są:
— poświadczenie że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone,
— inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia,
— w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt III.2.3), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów
poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie,
— w przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
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rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje
się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1.0.1;
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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Instrukcji Dla Wykonawców.
2) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy
wykaże że dysponuje co najmniej:
Kierownikiem budowy – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o
specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
— Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego
zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaże się
to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby biorącej udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie
wskazanej w ofercie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub
na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiona
do zmiany we wniosku osoba na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym
postępowaniu, zgodnie z pkt 2.2).
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.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedłoży:
— 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 5 do Instrukcji Dla
Wykonawcy,
— oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia.

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
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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:
06/PI/2015

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
13.3.2015 - 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: 13.3.2015 - 10:15

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

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): Przedmiot zamówienia przewidziany
jest do dofinansowania ze środków 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).
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.
2. Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy Pzp rozumieć należy odpowiednie stosowanie tej ustawy w zakresie
przebiegu procedury przetargowej oraz w przypadkach wyraźnie przewidzianych w IDW.
3. Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski.
3. Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe.
4. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść ogłoszenia oraz WZ lub unieważnić
postępowanie.
5. Dot. pkt IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: data: 13.3.2015, godz. 10:00.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia:
— dla zadania nr 1: 
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• zakończenie robót budowlanych - do 31.4.2015,
• wystawienie Świadectwa Przejęcia – do 31.5.2015.
Wykonawca realizując zakres umowy musi współpracować z Wykonawcą robót drogowych, firmą Strabag,
której siedziba budowy mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Słupsku, realizującą zadanie inwestycyjne
obejmujące przebudowę ulicy Szczecińskiej na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Wykonawca winien
zakończyć roboty budowlane przed realizacją robót drogowych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca
opracuje harmonogram robót i uzgodni jego zakres z Zamawiającym i firmą Strabag.
Ostateczna data zakończenia robót budowlanych może być uzależniona od uzgodnień i konieczności
uwzględnienia harmonogramu realizacji robót przez firmę Strabag, niemniej termin wykonania całego zakresu
przedmiotu umowy to 31.5.2015 – do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia,
— dla zadania nr 2: 
• zakończenie robót budowlanych i wystawienie Świadectwa Przejęcia, do 26.10.2015.

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:
27.2.2015


