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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: CENTROKOM Sp. z o. o., ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola, 
woj. podlaskie, tel. 85 712 52 01 wew. 22, faks 85 712 52 01 wew. 25. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrokom.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna utworzona w szczególnym celu ze 
100% udziałem JST. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na n/w części:  
Część 1 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówcw  
Część 2 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Suchowoli  
Zadania obejmują n/w zakresy:  
Część 1 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówcw  
1.1 Branża budowlana  
1.1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
1.1.2 Fundamenty  
1.1.3 Ściany fundamentowe  
1.1.4 Ściany zewnętrzne  
1.1.5 Dach  



                                                                 
 

1.1.6 Roboty murowe -kominy  
1.1.7 Posadzki  
1.1.8 Ścianki działowe i tynkowanie  
1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa  
1.1.10 Malowanie i okładziny wewnętrzne  
1.1.11 Roboty zewnętrzne  
1.1.12 Ogrodzenie  
1.2 Branża sanitarna  
1.2.1 Ujęcia, Studnie SW-1, SW-2  
1.2.2 Roboty technologiczne w budynku  
1.2.3 Instalacje w budynku  
1.2.4 Kanalizacja sanitarna  
1.2.5 Kanalizacja z chlorowni  
1.2.6 Kanalizacja popłuczna  
1.2.7 Osadnik popłuczyn  
1.2.8 Kanalizacja technologiczna  
1.2.9 Siec kanalizacji zewnętrznej  
1.2.10 Sieci wodociągowe  
1.2.11 Zbiorniki wyrównawcze  
1.3 Branża elektryczna i AKPiA  
1.3.1 Roboty rozbiórkowe  
1.3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne  
1.3.3 Instalacje elektryczne technologiczne wewnętrzne  
1.3.4 Linie kablowe  
1.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca  
Część 2 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Suchowoli  
2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suchowoli  
2.1 Branża Budowlana  
2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
2.1.2 Fundamenty  
2.1.3 Roboty budowlane  
2.1.4 Docieplenie 2.1.5 Dach  
2.1.6 Ogrodzenie  
2.1.7 Dojścia i dojazdy  
2.2 Branża Sanitarna  
2.2.1 Ujęcie, Studnie SW - A1, SW - 3  
2.2.2 Roboty technologiczne w budynku  
2.2.3 Instalacje w budynku  
2.2.4 Kanalizacja sanitarna  
2.2.5 Kanalizacja z chlorowni  
2.2.6 Kanalizacja popłuczna  
2.2.7 Osadnik popłuczyn  
2.2.8 Kanalizacja technologiczna  
2.2.9 Siec kanalizacji zewnętrznej  
2.2.10 Sieci wodociągowe  
2.2.11 Zbiorniki wyrównawcze  
2.3 Branża elektryczna i AKPiA  



                                                                 
 

2.3.1 Roboty rozbiórkowe  
2.3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne  
2.3.3 Instalacje elektryczne technologiczne wewnętrzne  
2.3.4 Linie kablowe  
2.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca  
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacjach projektowych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach 
robót, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ (odpowiednio załączniki nr 10, 9, 
8 do niniejszej siwz).  
Tam, gdzie na rysunkach lub opisach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w 
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  
1.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać 
wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.  
1.3. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół rozbiórki, w 
którym zostanie określony sposób rozdysponowania uzyskanych materiałów. Materiały i 
przedmioty uzyskane z rozbiórki staną się własnością Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia materiałów nadających się do ponownego użytku o sposobie ich 
rozdysponowania zadecyduje Zamawiający.  
1.4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  
a) urządzenia terenu budowy,  
b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,  
c) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,  
d) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,  
e) wykonania oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  
f) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci,  
g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części, bądź urządzeń w toku 
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  
h) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, w tym przedstawicielom 
Samorządu Województwa, oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,  
i) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją 
niniejszej Umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i 
w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Samorządu 
Województwa, Urząd Kontroli Skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli 
Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jak i w toku jej 
realizacji, a także po jej zakończeniu.  
j) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 
zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,  
k) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 



                                                                 
 
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.20.00-3, 
45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.34.20.00-6. 
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.10.2014. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WADIUM 
 
Informacja na temat wadium:  
Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 50 000,00 zł  
- na 1 część zamówienia 50 000,00 zł  
- na 2 część zamówienia  
Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych - na 1 część zamówienia  
Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych - na 2 część zamówienia  
Uwaga - w przypadku składania oferty na obie części zamówienia wymagane jest wniesieni 
wadium oddzielnie na każdą część, po 50 000,00 zł.  
Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania 
ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostaną wykluczeni z 
postępowania (Art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy).  
1.1. Forma wadium  
1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).  
1.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
c) kwotę gwarancji,  
d) termin ważności gwarancji,  



                                                                 
 
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  
1.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy CENTROKOM Sp. z o.o. ul. Goniądzka 58, 16-150 
Suchowola: w Banku Ochrony Środowiska nr rachunku: 09154012162054909375010001 Do 
oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych 
dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale załączyć do oryginału 
oferty.  
1.5. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 
ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
1.6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1.2. podpunkty b) - d), muszą obejmować swym 
zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa 
w Art. 46 ust. 5 Ustawy.  
1.7. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli:  
a) upłynął termin związania ofertą,  
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 
wykonania tej umowy,  
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały 
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.  
1.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:  
a) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,  
b) który został wykluczony z postępowania,  
c) którego oferta została odrzucona.  
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.  
1.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  



                                                                 
 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. Oferta, do której nie będzie dołączone wadium spowoduje 
wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione 
przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera.  
1.10. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez 
niego Umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
III.2) ZALICZKI 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dla tego punktu 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. 
zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na budowie lub modernizacji lub przebudowie stacji uzdatniania 
wody z pełną instalacją technologiczną o wartości brutto, co najmniej 1.500.000,00 zł, wraz z 
podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów, określających, czy robota ta 
została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (formularz Nr 4 do SIWZ). 
Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy Wykonawca przedstawi w wykazie robót, 
kwotę wyrażoną w innej walucie niż PLN, do oceny spełniania warunku przyjęty zostanie 
średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia otwarcia ofert. (w 
przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia wystarczający będzie jeden wykaz 
wykonanych robót stwierdzający wykonanie 1 roboty budowlanej o wartości min. 1,5 milion 
zł)  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do 
wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w 
wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania po wyczerpaniu czynności określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
 



                                                                 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dla tego punktu 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował:  
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą 
osobą (należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, itp.) - Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź 
poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie - formularz Nr 5 do SIWZ.  
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tą osobą (należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. 
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.) - Wykonawca złoży oświadczenie o 
dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie - formularz Nr 
5 do SIWZ.  
c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą 
osobą (należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, itp.) - Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź 
poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie - formularz Nr 5 do SIWZ.  
d) obsługę geodezyjną - geodetę posiadającego uprawnienia geodezyjne*. *) lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). (w przypadku złożenia 
oferty na obie części zamówienia, wystarczający będzie jeden wykaz, wskazujący 
dysponowanie osobami z uprawnieniami na cały zakres zamówienia)  
e) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia - formularz Nr 5a do SIWZ.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do 
wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w 



                                                                 
 
wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania po wyczerpaniu czynności określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 
1 000 000,00 zł. (w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczająca 
będzie jeden polisa lub równoważny dokument, stwierdzający ubezpieczenie wykonawcy w 
wysokości min. 1 000 000,00 zł)  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do 
wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w 
wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania po wyczerpaniu czynności określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, 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; 
- 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 ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 



                                                                 
 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia; 
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 



                                                                 
 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej; 
 
III.6) INNE DOKUMENTY 
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
 
1)wypełniony formularz ofertowy,  
2)pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,  
3)kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
 
1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu 
umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu wynika konieczności 
wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub robót dodatkowych albo zamiennych opóźniających lub wstrzymujących 
realizację robót zasadniczych. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych, jeżeli przy 
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 



                                                                 
 
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 
terminu.  
Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym 
zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i dodatkowych. Dopuszczalne są 
roboty zamienne lub dodatkowe w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, 
urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o 
wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacji technicznej i ofercie wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja 
przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych 
i jakościowych robót. Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2. 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian 
obejmuje:  
1) Zmianę kierownika budowy lub robót - Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika 
przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptującego nowego kierownika na następujących warunkach:  
a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika w szczególności w razie: śmierci, choroby lub 
zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji 
tej osoby.  
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca obowiązany jest 
zmienić kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego.  
c) W przypadku zmiany kierownika, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków 
musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
pełnienia danej funkcji.  
2) Przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego, tzn. jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ 
na termin realizacji przedmiotu umowy, w szczególności gdy dotyczy następujących 
przypadków:  
a) przekazania terenu budowy,  
b) dokonywania odbiorów robót,  
c) przekazania dokumentacji projektowej.  
3) Pozostałe zmiany terminów:  
a) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót.  
b) Wstrzymanie robót przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
c) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia.  
d) Działania siły wyższej, tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy.  



                                                                 
 
e) Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z technologią, a fakt ich wystąpienia wpisany zostanie przez 
kierownika do dziennika budowy oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego działającego z ramienia Zamawiającego.  
f) Wystąpienie konieczności wykonania niezbędnych robót budowlanych w obrębie terenu 
budowy przez wszelkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne 
mające wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia.  
4) Zmiana podwykonawcy, która możliwa będzie jedynie na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, do którego winien załączyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą, przy 
czym wymagana jest w tym przypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie przez 
Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą.  
5) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych:  
a) Zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  
b) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskania lepszej 
jakości robót.  
c) Pojawienie się w nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy.  
d) Konieczność wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  
e) Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Zamawiającego, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów lub 
urządzeń o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i nie mogą powodować wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy.  
f) Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie 
w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki 
podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia.  
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze 
stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej 
zmiany.  
4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy 
wykonania umowy, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie co 
najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia.  
5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz, będzie 
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużający termin ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do 
zawartej umowy z Wykonawcą.  
6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
dopuszcza się nieistotne zmiany umowy. 
 



                                                                 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.centrokom.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: CENTROKON 
Sp. z o.o., ul. Goniądzka 58, 16 - 150 Suchowola, sekretariat. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.11.2013 godzina 10:50, miejsce: CENTROKON Sp. z o.o., ul. Goniądzka 58, 16 - 150 
Suchowola, sekretariat. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 321 /Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej/ objętego 
PROW na lata 2007 - 2013. 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówcw. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
1.1 Branża budowlana  
1.1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
1.1.2 Fundamenty  
1.1.3 Ściany fundamentowe 
1.1.4 Ściany zewnętrzne  
1.1.5 Dach  
1.1.6 Roboty murowe -kominy  
1.1.7 Posadzki  
1.1.8 Ścianki działowe i tynkowanie  
1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa  
1.1.10 Malowanie i okładziny wewnętrzne  
1.1.11 Roboty zewnętrzne  
1.1.12 Ogrodzenie  
1.2 Branża sanitarna  
1.2.1 Ujęcia, Studnie SW-1, SW-2  
1.2.2 Roboty technologiczne w budynku  
1.2.3 Instalacje w budynku  



                                                                 
 
1.2.4 Kanalizacja sanitarna  
1.2.5 Kanalizacja z chlorowni  
1.2.6 Kanalizacja popłuczna  
1.2.7 Osadnik popłuczyn  
1.2.8 Kanalizacja technologiczna  
1.2.9 Siec kanalizacji zewnętrznej  
1.2.10 Sieci wodociągowe  
1.2.11 Zbiorniki wyrównawcze  
1.3 Branża elektryczna i AKPiA  
1.3.1 Roboty rozbiórkowe  
1.3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne  
1.3.3 Instalacje elektryczne technologiczne wewnętrzne  
1.3.4 Linie kablowe  
1.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca  
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacjach projektowych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach 
robót, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ (odpowiednio załączniki nr 10, 9, 8 do 
niniejszej siwz).  
Tam, gdzie na rysunkach lub opisach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach.. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.20.00-3, 
45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.34.20.00-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Suchowoli. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suchowoli  
2.1 Branża Budowlana  
2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
2.1.2 Fundamenty  
2.1.3 Roboty budowlane  
2.1.4 Docieplenie  
2.1.5 Dach  
2.1.6 Ogrodzenie  
2.1.7 Dojścia i dojazdy  
2.2 Branża Sanitarna  
2.2.1 Ujęcie, Studnie SW - A1, SW - 3  
2.2.2 Roboty technologiczne w budynku  



                                                                 
 
2.2.3 Instalacje w budynku  
2.2.4 Kanalizacja sanitarna  
2.2.5 Kanalizacja z chlorowni  
2.2.6 Kanalizacja popłuczna  
2.2.7 Osadnik popłuczyn  
2.2.8 Kanalizacja technologiczna  
2.2.9 Siec kanalizacji zewnętrznej  
2.2.10 Sieci wodociągowe  
2.2.11 Zbiorniki wyrównawcze  
2.3 Branża elektryczna i AKPiA  
2.3.1 Roboty rozbiórkowe  
2.3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne  
2.3.3 Instalacje elektryczne technologiczne wewnętrzne  
2.3.4 Linie kablowe  
2.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca  
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacjach projektowych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach 
robót, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ (odpowiednio załączniki nr 10, 9, 8 do 
niniejszej siwz).  
Tam, gdzie na rysunkach lub opisach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach.. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.20.00-3, 
45.21.00.00-2, 45.31.23.10-3, 45.34.20.00-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014. 
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


