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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Zamawiający: 

CENTROKOM Sp. z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16-150 Suchowola 

Tel. (85) 7 125 201 wew. 22 

Fax. (85) 7 125 201 wew. 25 

e-mail: centrokom@centrokom.pl www.centrokom.pl 
NIP 545-17-73-043  REGON 200221611 

 
 

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 

2020 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej „Pzp”. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną 
dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
3. Wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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 
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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. 
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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. 

 
Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45312310-3 – Ochrona odgromowa 
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin zakończenia robót budowlanych do 30.05.2018 r. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków i podstawy wykluczenia 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez 
Zamawiającego oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. 
2) 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 
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zatrudnienia u Wykonawcy łącznie z personelem kierowniczym z ostatnich trzech lat będzie 
wynosił minimum 30 osób.  
 
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 oraz jedno 
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia) 
 
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). 
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 
5. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy . 
2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy: 
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5-8 ustawy Pzp. 
3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp). 
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 
5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu ( rozdział V ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ): 
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
zgodne z załączonymi wzorami. 
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Oświadczenia, o jakich mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 
wraz z ofertą. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o treści zgodnej z 
załączonym wzorem. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa 
każdy z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy. 
2. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji 
oświadczeń dotyczących spełniania warunków (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) oraz braku 
podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp składa następujące dokumenty: 
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, 
3.Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp 
(rozdz. V ust. 2 niniejszej SIWZ) 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
dotyczących: 
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 



 8

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. 
UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz Dz.U. z 2016 poz. 352). 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający, ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 22 i ust. 5 ustawy 
Pzp. 
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane do realizacji których, te zdolności są wymagane, 
b) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego: 
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami 
lub, 
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
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W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
- czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył oświadczenie 
dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. VI ust. 1 SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot udostępniający 
zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną: 
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 
2) Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, 
3) Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, 
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4. 
6. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
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) 
 
VII. Wykonawcy zagraniczni 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
2) o których mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. b i c składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z 
opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
3) o których mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. 
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w rozdz. VI pkt 2 lit. d, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 

CENTROKOM sp. z o.o.  

ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 

 
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu (85) 7 125 201 
wew. 25 lub elektronicznie za pomocą e-mila: centrokom@centrokom.pl 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.  
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Tadeusz Grabowski – Prezes Zarządu tel. (85) 7 125 201 wew. 22 
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie - jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego. 
9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”. 
11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi 
do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", 
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 
 
IX. Wymagania dotyczące 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. 
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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. 
 
X. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta” stanowiącego załącznik do 
niniejszej SIWZ. 
2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz wszystkimi 
wymaganymi dokumentami zostaną sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z treścią postanowień 
niniejszej specyfikacji. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 
4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
5. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. 
6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 
7. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
pełnomocnika. 
8. Formę złożenia dokumentów załączonych do oferty określa § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27.07.2016r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz . 1126). 
9. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. 
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w ten sposób, 
aby uniemożliwić dekompletację. 
11. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w 
których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika. 
12. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
dokumentów załączonych do oferty. 
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
14. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 
budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien 
zastrzec, że nie mogą być udostępniane. 
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Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, 
z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały 
ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub 
posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające 
do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
15. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte. 
16. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie 
tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić 
przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 
17. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 
18. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie: 
1) zaadresowanej do Zamawiającego na adres: CENTROKOM sp. z o.o., ul. Goniądzka 58, 
16-150 Suchowola posiadającej oznaczenia: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 
Leśnikach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchowola” 
Przetarg nr ZP.271.1.2017 oraz „nie otwierać przed 21.08.2017 r., godz. 10:10” 
2) posiadającej nazwę i adres Wykonawcy. 
19. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust. 18, Zamawiający nie 
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, w szczególności w 
sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do sekretariatu urzędu. 
20. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
21. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w ust. 18 
oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofane”. 
22. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 
23. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, 
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca na adres CENTROKOM Sp. Z o.o., ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola, sekretariat. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
3. Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2017 r. godz. 10:00. 
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją w 
ustawowym terminie (na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 
6. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, w dniu 
składania ofert, o godz. 10:10 w swojej siedzibie, pokój nr 1. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny ofert. Natomiast termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz 
warunki płatności zawarte w ofercie Zamawiający ogłosi jeżeli tymi kryteriami będzie kierował się 
przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm, oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, zgodnie z 
treścią niniejszej Specyfikacji. Cena ofertowa powinna obejmować pełny zakres prac – Części I i II 
określonych w SIWZ i odpowiednich załącznikach do SIWZ oraz uwzględniać wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z programami funkcjonalno 
użytkowymi lub dokumentacją projektową oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia (np. wykonanie niezbędnych badań, koniecznych pomiarów, dostarczenie 
certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane urządzenia i materiały itp. w tym 
koszty organizacji placu budowy). 
2. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość podatku VAT i 
podać cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 
3. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała zmianie, poza przypadkiem zmiany podatku od towarów i usług VAT. 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane 
zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 
10. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 
należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 
11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku 
VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami (dotyczy 
obu części): 
kryterium obowiązujące: 
cena waga: 60% 
kryterium przedmiotowe: 
okres gwarancji waga: 20% 
doświadczenie personelu kluczowego waga: 20% 
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. 
Oferty oceniane będą punktowo. 
Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.: 
za najkorzystniejszą cenę 60 pkt 
za najdłuższy okres gwarancji 20 pkt 
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za doświadczenie personelu kluczowego 20 pkt 
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 
powyższe kryteria według następujących zasad: 
Kryterium – cena 
                   cena oferowana minimalna brutto 
cena = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt 
                  cena badanej kolejno oferty - brutto 
 
Kryterium – okres gwarancji 
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu gwarancji. Oferty 
będą oceniane wg następujących zasad: 
gwarancja minimalna tj. 36 m-cy – 0 pkt. 
Wydłużenie gwarancji o 12 m- cy – 10 pkt. 
Wydłużenie gwarancji o 24 m-ce – 20 pkt. 
Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu 
wydłużenia gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego 
od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy 
maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja 
oferowana). 
Kryterium – doświadczenie personelu kluczowego 
W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę jako 
kierownika budowy. 
Wykonawca musi w ofercie wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. 
Wymaganie jest 
postawione w warunku udziału w postępowaniu – rozdział V pkt. 2 ust. 4 niniejszej SIWZ. 
Wykonawca, który w ofercie wskaże osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy 
otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium doświadczenie personelu kluczowego: 
Spełnienie warunku minimalnego określonego w rozdz. V ust. 2 pkt. 4 niniejszej SIWZ 
0 pkt. 
Dysponowanie kierownikiem budowy, który spełnia warunki wyższe od minimalnych, w ten 
sposób, że posiada doświadczenie dłuższe niż 3 lata  
20 pkt. 
Dane kierownika budowy zawarte w tabeli w ofercie, dotyczące spełniania warunku na 
poziomie wyższym od minimalnego w zakresie niniejszego kryterium, nie podlega 
uzupełnieniu. 
Osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie będzie wpisana do umowy jako kierownik budowy. 
Osoba ta będzie musiała pełnić tą funkcję osobiście. Nie dopuszcza się zmiany tej osoby za 
wyjątkiem sytuacji opisanych w projekcie umowy. 
3. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych w 
poszczególnych kryteriach. 
 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli 
oferty. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik do siwz. 
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej oddzielnie na każdą część: 
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej  
albo 
2) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 



 16

3) przed upływem w/w terminów w przypadkach omówionych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 
94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
4. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana na daną część zobowiązany jest skontaktować się z 
Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana w 
siedzibie Zamawiającego. 
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest najpóźniej do dnia podpisania 
umowy: 
a) do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu 
umowę konsorcjum, 
c) Wyznaczenia osoby/osób uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum wartość zawartej umowy na 
zasadach określonych w § 17 projektu umowy. 
6. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 
7. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 5 i 6, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 
8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania terenu budowy. 
9. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co 
najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie 
przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający w 
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 
określonym w ust. 5 i 6, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 
10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 
niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach 
określonych w załączniku stanowiącym wzór umowy. 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej 
do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na daną część 
(kwota pozostawiona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7. W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji draftu zabezpieczenia (wzoru 
zabezpieczenia). 
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w 
gwarancji kwoty, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji, 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy 
Postanowienia umowy – zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub mógł doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: odwołania i skargi do 
sądu. 
Zgodnie z art. 180 Ustawy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy – Prawo 
zamówień publicznych art. 179- 198 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r., poz. 2164). 
 
XIX. Opis części zamówienia, jeżeli, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych 
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6. 
 
XXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie określa kluczowej części zamówienia, która objęta jest obowiązkiem osobistego 
wykonania przez Wykonawcę. 
 
XXII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu 
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 
XXIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub 
usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu 
Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które z 
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 
XXIV. Inne postanowienia Zamawiającego wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy 
Pzp 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający nie przewiduje postawienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 
Pzp. 
 
 
 


