
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
- Roboty budowlane - 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchowola 

Ogłoszenie nr 564649-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Tak 

Nazwa projektu lub programu  

Operacja typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: CENTROKOM Sp. z o. o., krajowy numer 

identyfikacyjny 20022161100000, ul. Ul. Goniądzka  58 , 16150   Suchowola, 

woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 712 52 01 wew. 22, , e-

mailcentrokom@centrokom.pl, , faks 85 712 52 01 wew. 25.  

Adres strony internetowej (URL): www.centrokom.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 



indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.centrokom.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Centrokom sp. z o.o. ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Suchowola  

Numer referencyjny: ZP.271.1.2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamawiający dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych na n/w części: Część 1 – Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Leśnikach Część 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni 



ścieków Zadania obejmują n/w zakresy: Część 1 – Rozbudowa stacji uzdatniania 

wody w Leśnikach 1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suchowoli 1.1 Branża 

Budowlana 1.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1.1.2 Fundamenty 1.1.3 

Roboty budowlane 1.1.4 Docieplenie 1.1.5 Dach 1.1.6 Ogrodzenie 1.1.7 Dojścia i 

dojazdy 1.2 Branża Sanitarna 1.2.1 Ujęcie, Studnie 1.2.2 Roboty technologiczne w 

budynku 1.2.3 Instalacje sanitarne wewnętrzne 1.2.4 Instalacje sanitarne 

zewnętrzne 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 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji 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. Część 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz wybudowanie 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Suchowola - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (pakiet I 

1-4 osoby) – 19 szt. - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (pakiet II 5-8 

osób) – 30 szt. - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (pakiet III 9-12 

osób) – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program 

Funkcjonalno-Urzytkowy (PFU) oraz załączniki do SIWZ. W dokumentacji 

projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 

chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można 

zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a 



wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy 

Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować 

zakres dopuszczalnej równoważności. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 5. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający 

wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks 

pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.): - Pracownik fizyczny wykonujący 

prace budowlano - montażowe związane z instalacjami sanitarnymi. Minimum 5 

osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem 

zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. 6. Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o 

których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest 

ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz 

czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży 

dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. 7. Z tytułu niespełnienia 

wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją zatrudnienia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie w 

terminie informacji, o których mowa w pkt powyżej – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. 8. Wykonawca powinien 

zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać wizji lokalnej placu 

budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót. Wizja lokalna nie 

jest obowiązkowa i niedokonanie wizji lokalnej nie będzie podstawą do odrzucenia 

oferty. 9. 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. 10. Wykonawca 

bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: a) urządzenia terenu 

budowy, b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii 

elektrycznej, c) składowanie nadmiaru urobku z robót ziemnych zostanie wskazane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 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.5) Główny kod CPV: 45240000-1  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45332200-5 



45332000-3 
45210000-2 
45310000-3 
45312310-3 
45342000-6 
71200000-0 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-30  

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  



Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania 

warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania 

warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania związane z budową, przebudową 

lub modernizacją stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż: 1000.000,00 

złotych (brutto) dla części I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał 

(zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa 

zadania związane z budową, przebudową lub modernizacją przydomowych 

oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż: 300.000,00 złotych (brutto) dla 

części II W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca 

powinien wykazać spełnienie warunków oddzielnie na każdą część zamówienia. W 

przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie 

innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według 

średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub 

równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/dokumentu i 

kurs walut. 3) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji 

zamówienia następującym potencjałem technicznym: Zamawiający nie dokonuje 

opisu sposobu spełniania warunku 4) Wykonawca musi wykazać że będzie 

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

spełniającymi wymienione poniżej wymagania a) kierownikiem budowy i robót 

konstrukcyjno – budowlanych posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do 



Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać min. 3 tata 

doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku. b) kierownikiem robót 

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, posiadający co najmniej 3-letnie 

doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 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. d) oświadczenie na temat 

wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz 

liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert. Warunek będzie spełniony gdy wielkość średniego 

rocznego zatrudnienia u Wykonawcy łącznie z personelem kierowniczym z 

ostatnich trzech lat będzie wynosił minimum 30 osób. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i 

oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

 



 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w 



oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. c) Zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy 

Pzp. d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż 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 wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te 

zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 



wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, o treści zgodnej z 

załączonym wzorem, stanowiącym załącznik „Wykaz robót budowlanych”. 

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z 

konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i 

doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. Jeżeli wykaz, 

oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – o treści zgodnej z załączonym wzorem, 

stanowiącym załącznik pn. „Wykaz osób” W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 2) Dowód wniesienia 

wadium, 3) Kosztorys ofertowy dla części 1 4) Pełnomocnictwo złożone w 

oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów, w imieniu 

których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają 

oferty, 5) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach 



określonych w art. 22a ustawy Pzp, składają wraz z ofertą dokumenty wymagane w 

ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia – art. 45 ustawy Pzp 1. 

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Część I - 30 

000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych) Część II – 10 000,00 (dziesięć tysięcy 

złotych) Uwaga – Wykonawca winien wnieść wadium na każdą część zamówienia 

oddzielnie w zależności od tego, na którą część składa ofertę. 2. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 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. Do oferty należy 

dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. 

Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. 

Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być 

bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być 

złożone w oryginale w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 



ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 



Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
okres gwarancji 20,00 
doświadczenie personelu kluczowego 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  



 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą 

dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiana w zakresie 

podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy, 3) zmian 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zmian sposobu wykonania 

zamówienia, 5) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 6) zmiany 

wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 3. Zmiana 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 1) przestojów i opóźnień 

zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski 

żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

– fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub 



wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin 

wykonywania robót, a wady te nie powstały z winy Wykonawcy. 5) działań osób 

trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 8) odmowy wydania 

przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 9) niemożności wykonywania robót z powodu 

braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 10) niemożności wykonywania robót, gdy 

uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie 

robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. W przedstawionych w ust. 

3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony 

mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót 

nieprzewidzianych w przedmiarze robót . 5. W przypadku konieczności zmiany 

terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do 

Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany 

terminu. 6. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym 

udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i okresu rękojmi. 7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu 

umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu 

zakończenia robót w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 2) zmian 



technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w 

szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji 

lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, 3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, 

objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego 

w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu 

umowy, 4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych 

, 6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 

powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, strona 

inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ 

architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) 

zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 



9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez 

umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych 

zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 10. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 

ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób 

reprezentujących strony, 3) zmiany danych rejestrowych, 4) zmiany kluczowego 

personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy niniejszej umowy,  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2017-08-21, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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: Tak  



IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 – Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody w Leśnikach 1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Suchowoli 1.1 Branża Budowlana 1.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.1.2 Fundamenty 1.1.3 Roboty budowlane 1.1.4 Docieplenie 1.1.5 Dach 1.1.6 

Ogrodzenie 1.1.7 Dojścia i dojazdy 1.2 Branża Sanitarna 1.2.1 Ujęcie, Studnie 

1.2.2 Roboty technologiczne w budynku 1.2.3 Instalacje sanitarne wewnętrzne 

1.2.4 Instalacje sanitarne zewnętrzne 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 Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej 

specyfikacji 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): 45240000-1, 45332200-5, 45332000-3, 

45210000-2, 45310000-3, 45312310-3, 45342000-6 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 0,0 

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
okres gwarancji 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2 Nazwa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 – Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków Przedmiotem niniejszej części zamówienia 

jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie 50 sztuk 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchowola - Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków (pakiet I 1-4 osoby) – 19 szt. - Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków (pakiet II 5-8 osób) – 30 szt. - Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków (pakiet III 9-12 osób) – 1 szt. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Urzytkowy (PFU) 

oraz załączniki do SIWZ. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może 



wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w 

dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w 

dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać 

w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej 

równoważności.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45240000-1, 45332000-3, 71200000-0 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 0,0 

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-05-30 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
okres gwarancji 20,00 
doświadczenie personelu kluczowego 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


