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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 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 

 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą PZP.  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na n/w części: 
Część 1 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówcw 
Część 2 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Suchowoli 
 
Zadania obejmują n/w zakresy: 
 
Część 1 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówcw 
 

1.1 Branża budowlana 

1.1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

1.1.2 Fundamenty 

1.1.3 Ściany fundamentowe 

1.1.4 Ściany zewnętrzne 

1.1.5 Dach 

1.1.6 Roboty murowe -kominy 

1.1.7 Posadzki 

1.1.8 Ścianki działowe i tynkowanie 

1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa 

1.1.10 Malowanie i okładziny wewnętrzne 

1.1.11 Roboty zewnętrzne 

1.1.12 Ogrodzenie 

1.2 Branża sanitarna 

1.2.1 Ujęcia, Studnie SW-1, SW-2 
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1.2.2 Roboty technologiczne w budynku 

1.2.3 Instalacje w budynku 

1.2.4 Kanalizacja sanitarna 

1.2.5 Kanalizacja z chlorowni 

1.2.6 Kanalizacja popłuczna 

1.2.7 Osadnik popłuczyn 

1.2.8 Kanalizacja technologiczna 

1.2.9 Siec kanalizacji zewnętrznej 

1.2.10 Sieci wodociągowe 

1.2.11 Zbiorniki wyrównawcze 

1.3 Branża elektryczna i AKPiA 

1.3.1 Roboty rozbiórkowe 

1.3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

1.3.3 Instalacje elektryczne technologiczne wewnętrzne 

1.3.4 Linie kablowe 

1.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

 
Część 2 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Suchowoli 
 

2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suchowoli 

2.1 Branża Budowlana 

2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

2.1.2 Fundamenty 

2.1.3 Roboty budowlane 

2.1.4 Docieplenie 

2.1.5 Dach 

2.1.6 Ogrodzenie 

2.1.7 Dojścia i dojazdy 

2.2 Branża Sanitarna 

2.2.1 Ujęcie, Studnie SW - A1, SW - 3 

2.2.2 Roboty technologiczne w budynku 

2.2.3 Instalacje w budynku 

2.2.4 Kanalizacja sanitarna 

2.2.5 Kanalizacja z chlorowni 

2.2.6 Kanalizacja popłuczna 

2.2.7 Osadnik popłuczyn 

2.2.8 Kanalizacja technologiczna 

2.2.9 Siec kanalizacji zewnętrznej 

2.2.10 Sieci wodociągowe 

2.2.11 Zbiorniki wyrównawcze 

2.3 Branża elektryczna i AKPiA 

2.3.1 Roboty rozbiórkowe 

2.3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
2.3.3 Instalacje elektryczne technologiczne wewnętrzne 

2.3.4 Linie kablowe 

2.3.5 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

 
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacjach projektowych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, 
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które stanowią integralną część niniejszej SIWZ (odpowiednio załączniki nr 10, 9, 8 do niniejszej 
siwz). 
Tam, gdzie na rysunkach lub opisach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie 
z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
 

1.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać wizji 
lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót. 

1.3. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół rozbiórki, w 
którym zostanie określony sposób rozdysponowania uzyskanych materiałów. Materiały i 
przedmioty uzyskane z rozbiórki staną się własnością Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia materiałów nadających się do ponownego użytku o sposobie ich 
rozdysponowania zadecyduje Zamawiający. 

1.4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
a) urządzenia terenu budowy, 
b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
c) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 
d) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 
e) wykonania oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia terenu budowy, 
f) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci, 
g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części, bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
h) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, w tym przedstawicielom 
Samorządu Województwa, oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

i) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją 
niniejszej Umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i 
w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Samorządu 
Województwa, Urząd Kontroli Skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli 
Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jak i w toku jej 
realizacji, a także po jej zakończeniu. 

j) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 
zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

k) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

 
 
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 
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45312310-3 – Ochrona odgromowa 
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 

 
2. Zamówienia częściowe 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na część 1 lub część 2 
przedmiotu zamówienia oraz na obie części jednocześnie. 
 
3. Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.  
 
4. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
 
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 
7. INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  
Część 1 – od momentu podpisania umowy do 30.06.2014 r. 
Część 2 – od momentu podpisania umowy do 31.10.2014 r. (jednak nie wcześniej niż przed 
zakończeniem części 1) 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dla tego punktu 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. 
zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej 
polegającej na budowie lub modernizacji lub przebudowie stacji uzdatniania wody z pełną 
instalacją technologiczną o wartości brutto, co najmniej 1.500.000,00 zł, wraz z podaniem daty i 
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miejsca wykonania oraz załączenia dowodów, określających, czy robota ta została wykonana w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończona (formularz Nr 4 do SIWZ). 
Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy Wykonawca przedstawi w wykazie robót, kwotę 
wyrażoną w innej walucie niż PLN, do oceny spełniania warunku przyjęty zostanie średni kurs tej 
waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia otwarcia ofert. 
(w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia wystarczający będzie jeden wykaz 
wykonanych robót stwierdzający wykonanie 1 roboty budowlanej o wartości min. 1,5 milion 
zł) 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował: 
 
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą 
(należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 
dzieło, itp.) – Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach 
innych podmiotów w tym zakresie – formularz Nr 5 do SIWZ. 
 
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tą osobą (należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.) – Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź 
poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie – formularz Nr 5 do SIWZ. 
 
c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą 
(należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 
dzieło, itp.) – Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach 
innych podmiotów w tym zakresie – formularz Nr 5 do SIWZ. 
 
d) obsługę geodezyjną – geodetę posiadającego uprawnienia geodezyjne*. 
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie 
uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). 
(w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczający będzie jeden wykaz, 
wskazujący dysponowanie osobami z uprawnieniami na cały zakres zamówienia) 
 



                                                                 
 

 7 

e) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – formularz Nr 5a do SIWZ. 
 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 
zł.  
(w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczająca będzie jeden polisa 
lub równoważny dokument, stwierdzający ubezpieczenie wykonawcy w wysokości min. 
1 000 000,00 zł) 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza. 
 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda przedstawienia dokumentu 
wskazującego na sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie załączonych przez 
Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. 
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wezwania do uzupełnienia dokumentów. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU.  
 

1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
należy złożyć: 
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1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do siwz, 

1.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 

  

a)   dowodami, o których mowa w pkt. VI.1.2, są:  

• poświadczenie 

• inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie 
pierwszym 

b)  Uwaga: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w 
okresie od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o 
których mowa w lit. b) tiret pierwszy może przedkładać dokumenty potwierdzające 
należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. nr 226, poz.1817). 

c)   W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt VI.1.2 zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. b). 

d) W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
odpowiednio w pkt. VI.1.2 oraz lit. b) tiret pierwszy, budzą wątpliwości Zamawiającego 
lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało 
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 

1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz) 

1.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
(zgodnie z załącznikiem nr 5a do siwz) 

1.5 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 milion złotych. 



                                                                 
 

 9 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć: 

2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z zał. nr 3); 

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
 
3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2.2 – VI.2.4 składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 
3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.1), zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem – wystawionych w terminie określonym w pkt. VI.3.1). 
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
 
4.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych 
Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w 
ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać także z umowy. 

 
4.2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów 

 
4.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.VI.2.1 - 2.4 dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
5.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub (oprócz 
określonych w pkt VI.1.1 i VI.1.4) kopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z 
dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 
5.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 
podmioty. 
 
5.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język Polski 

 
VII. GRUPA KAPITAŁOWA 

 
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 6). 
 
2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Inne dokumenty nie wymienione w pkt. VI - VII SIWZ 
1) wypełniony formularz ofertowy, 
2) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, 
3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE 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. 
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 
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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 
 
Wykonawca wniesie wadium w wysokości:  
50 000,00 zł – na 1 część zamówienia 
50 000,00 zł – na 2 część zamówienia 
Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych – na 1 część zamówienia 
Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych – na 2 część zamówienia 
Uwaga – w przypadku składania oferty na obie części zamówienia wymagane jest wniesieni wadium 
oddzielnie na każdą część, po 50 000,00 zł. 

 
Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania 
ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą,  zostaną wykluczeni z 
postępowania (Art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy). 

 
1.1. Forma wadium 

 
1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 
Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
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1.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

 
1.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
CENTROKOM Sp. z o.o. ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola: 
w Banku Ochrony Środowiska nr rachunku: 09154012162054909375010001 
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale 
załączyć do oryginału oferty. 

 
1.5. Termin wniesienia wadium 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 
1.6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1.2. podpunkty b) - d), muszą obejmować 
swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których 
mowa w Art. 46 ust. 5 Ustawy. 

 
1.7. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli: 
a) upłynął termin związania ofertą, 
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie 

należytego wykonania tej umowy, 
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały 

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
 

1.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,  
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 
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Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
leżących po jego stronie. 

 
1.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
Oferta, do której nie będzie dołączone wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy przez 
zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez 
wskazanego w umowie konsorcjum partnera. 

 
1.10. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego 
Umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (na jedną lub obie części zamówienia) w formie 
pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze i dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  
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4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
uprawnionych.  
7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
8) Oferta winna zawierać wypełnione i podpisane załączniki wymienione w pkt XX siwz (zał.1-
6), zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty zawarte w pkt 
VI SIWZ. 

 
Ofertę należy zaadresować do zamawiającego, na adres siedziby zamawiającego i opisać 
następująco: 

 
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   

 
Nie otwierać przed dniem: 08.11.2013 r. 

 
Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie lub opakowaniu powinny być umieszczone 
nazwa i adres Wykonawcy. 

 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
1. Ofertę należy złożyć do dnia: 08.11.2013 r. do godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego: 

CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
sekretariat 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania  

 
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 08.11.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  

CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
pokój nr 5 
 

3. Zmiana / wycofanie oferty 
 

3.1 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. w zamkniętej kopercie (opakowaniu), odpowiednio oznakowanej: 
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli z dopiskiem 
„ZMIANA”. 

 



                                                                 
 

 16 

3.2 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
3.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z 

postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia.  
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

Ceną oferty jest cena kosztorysowa brutto danej części zamówienia. Cena musi być podana w 
PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT.  
Cena podana w ofercie (dla danej części zamówienia) winna obejmować wszystkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie załączonego 
przedmiaru robót (załącznik nr 8). Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do 
załączonego przedmiaru robót. 
Kosztorys ofertowy (na daną część zamówienia) należy załączyć do oferty, a cenę z 
kosztorysu przedstawić w „Formularzu ofertowym" w odpowiedniej części, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Tam, gdzie na rysunkach, 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. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert: cena – 100% . 
 
Kryterium cena oceniane będzie w skali 0-100 (100% = 100pkt). 

 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 P = (cena najtańsza / cena oferty badanej) x 100 

 
3. Wynik – oferta z najwyższą ilością punktów (za daną część zamówienia) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów za daną część zamówienia. 
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4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert (na daną część zamówienia) będzie przedstawiać taką samą cenę, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie 
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 5 i 6 ustawy). 

 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
1. Umowa w sprawie realizacji danej części zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w 
ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze odrębne umowy na każdą część zamówienia z Wykonawcą, który 
przedłoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia. 
 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne – jeżeli wcześniej nie została złożona. 
 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację  
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
 
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
 
5.2 zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.  
 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
 
8. Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej po upływie terminu zgodnie z art. 94 Ustawy  
 
9. O miejscu i terminie podpisania umów Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
 
10. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie 
przedłożenie przed podpisaniem umowy umowę konsorcjum. 
 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przed podpisaniem umowy polisy 
ubezpieczeniowej OC (deliktowej i kontraktowej) w wysokości co najmniej równowartości 70 % 
umowy brutto zgodnie z § 20 wzoru umowy. 
 
12. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o 
którym mowa w pkt. 10 i 11 umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a wniesione 
wadium ulegnie przepadkowi. 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY  
 
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie 
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy należy wnieść odrębnie na tą część zamówienia, której dotyczy 
podpisywana umowa. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 

 
2.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy CENTROKOM Sp. z o.o. w Banku Ochrony 
Środowiska nr rachunku: 09154012162054909375010001 
z adnotacją Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie:  
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w (Kopciówce lub Suchowoli) – w 
zależności, której części dotyczy   
 
2.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
 
2.3) w gwarancjach bankowych,  
 
2.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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2.5) w 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. Nr 
109, poz. 1158, z p. zm.). 

 
3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty 
Zamawiającemu kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy.  

 
4. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji. 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY 
UMOWY 
 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 7 do siwz. 
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

 

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu 
umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu wynika konieczności wykonania 
zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
robót dodatkowych albo zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót 
zasadniczych. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający 
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych, jeżeli przy zachowaniu należytej 
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie 
można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 

Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem 
przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne 
lub dodatkowe w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, urządzeń na materiały, 
technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie 
wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie 
kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Rozliczenie 
robót nastąpi zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2. 

 

2.  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian 
obejmuje: 

 
1) Zmianę kierownika budowy lub robót – Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika 
przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego 
nowego kierownika na następujących warunkach: 
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a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika w szczególności w razie: śmierci, choroby lub 
zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tej 
osoby. 
 
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 
terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
 
c) W przypadku zmiany kierownika, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków 
musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
pełnienia danej funkcji. 
 
2) Przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień zawinionych 
przez Zamawiającego, tzn. jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności gdy dotyczy następujących przypadków: 
 
a) przekazania terenu budowy, 
 
b) dokonywania odbiorów robót, 
 
c) przekazania dokumentacji projektowej. 
 
3) Pozostałe zmiany terminów: 
 
a) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót. 
 
b) Wstrzymanie robót przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 
c) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
d) Działania siły wyższej, tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy. 
 
e) Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z technologią, a fakt ich wystąpienia wpisany zostanie przez kierownika 
do dziennika budowy oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
działającego z ramienia Zamawiającego. 
 
f) Wystąpienie konieczności wykonania niezbędnych robót budowlanych w obrębie terenu 
budowy przez wszelkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne 
mające wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
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4) Zmiana podwykonawcy, która możliwa będzie jedynie na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, do którego winien załączyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą, przy 
czym wymagana jest w tym przypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie przez 
Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą. 
 
5) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych: 
a) Zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
b) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskania lepszej 
jakości robót. 
 
c) Pojawienie się w nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy. 
 
d) Konieczność wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 
 
e) Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów lub 
urządzeń o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i nie mogą powodować wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
f) Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie 

w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki 

podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. 

 
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze 
stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. 

 

4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy 
wykonania umowy, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie co 
najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia. 

 

5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz, będzie 
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużający termin ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do 
zawartej umowy z Wykonawcą. 
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6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
dopuszcza się nieistotne zmiany umowy. 

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcom i uczestnikom 
wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. 

 
Odwołanie 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
ustawy. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

 
6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności. 

 
7. Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2 ustawy. 

 
8. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
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sposób. 
 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej  

 
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: – w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia,  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

 
Skarga do sądu 
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art.179 i następne. 

 
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania.  
 
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
  2.1 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
  2.2 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
  2.3 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty  
  2.4 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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XX. ZAŁĄCZNIKI 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

 
l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 
1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego. 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 
6. Załącznik nr 5a Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień 
7. Załącznik nr 6 Informacja - grupa kapitałowa 
8 Załącznik nr 7 Wzór umowy. 
9. Załącznik nr 8 Przedmiary robót 
10. Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne 
11. Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa 
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Załącznik nr 1 
 

 
……………………………….. 
  (miejsce i data sporządzenia) 
 

 
 
 
 
 

(nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców, 
tel./fax) 

 
 

OFERTA 
 
 

 
       

Do 

     CENTROKOM Sp. z o.o. 

       ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego 

 
  

 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   
 

(nazwa zamówienia) 
 
 
Ja/My niżej podpisany/i 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 
wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 
 
 
NIP...................................... REGON ....................................  
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Numer telefonu .................................................. / faksu ................................. e-mail ................................. 
 

1. Oferuję(emy) wykonanie Części 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w 
SIWZ, wyjaśnieniami  do  SIWZ  i  jej  zmianami  oraz  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  
sztuki budowlanej. 
Część 1 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówcw 

 

 Cena (brutto) mojej/naszej oferty za wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania wynosi ............................................... PLN 

(słownie ................................................................................................................... PLN) 

(w tym ………… % podatek VAT, tj.  …………………………….... PLN) 

 

 

2. Oferuję(emy) wykonanie Części 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w 
SIWZ, wyjaśnieniami  do  SIWZ  i  jej  zmianami  oraz  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  
sztuki budowlanej 

 
Część 2 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Suchowoli 

 

Cena (brutto) mojej/naszej oferty za wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania wynosi ............................................... PLN 

(słownie ...................................................................................................................PLN) 

(w tym ………… % podatek VAT, tj.  …………………………….... PLN) 

 

Uwaga – należy wypełnić pkt.1 lub 2, jeśli Wykonawca składa ofertę na jedną z części zamówienia. 
 

3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty na część ........... zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do 

niej. 

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców w następującym zakresie (nie wypełnienie tej 

części, opuszczenie lub pominięcie jej, lub postawienie kreski itp. Oznacza, iż wykonawca nie będzie 

korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców): 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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7. Oświadczamy, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - 

za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr .................................................. 

8. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

10. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich 

zamawiającego. 

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

.......................................................................................................................................................................... 

(1) .......................................................................................................................................................... 
(2) .......................................................................................................................................................... 
(3) .......................................................................................................................................................... 
(4) .......................................................................................................................................................... 
 
 

     
                                ..................................................... 
................................., dnia .........................                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 
 
 
 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
 
 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   
 
ZAMAWIAJĄCY:   CENTROKOM Sp. z o.o. 

           ul. Goniądzka 58 
          16-150 Suchowola 

 
 
 
WYKONAWCA:   …………………………………………………………………………………. 
 
           …………………………………………………………………………………. 

                            (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli” 
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.), a mianowicie: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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................................................................................. 
           (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 
 
 

 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 
 
  
ZAMAWIAJĄCY:   CENTROKOM Sp. z o.o. 

           ul. Goniądzka 58 
          16-150 Suchowola 

 
 
WYKONAWCA:   …………………………………………………………………………………. 
 
           ………………………………………………………………………………….. 

                             (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2010 r.,  

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego p.n.:  

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   

Ja/My niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, iż nie występują okoliczności 

skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
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................................................................................. 
                      (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

 
 
 
Załącznik nr 4 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 
 

 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. 

  
  

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 Miejscowość ................................................   Data ..................... 
  
  
 
 

 
Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
 

.............................................................................. 
           (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

l.p.  
Rodzaj robót  

 
Wartość 

Data rozpoczęcia / 
zakończenia 

    
Miejsce wykonania 
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Załącznik nr 5 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 

 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  
 

 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
l.p. 

 
Wykaz osób  

Doświadczenie i 
wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobami 
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Załącznik nr 5a  – wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 
 
 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   

 
 
ZAMAWIAJĄCY:   CENTROKOM Sp. z o.o. 

           ul. Goniądzka 58 
          16-150 Suchowola 
 

 
 
 
WYKONAWCA:   …………………………………………………………………………………. 
 
           …………………………………………………………………………………. 

                            (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 
OŚWIADCZAM(Y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

 
 
 
 
 

 
................................................................................. 
           (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2013 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 

 
  

 INFORMACJA 
składana na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i 
modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli ” oświadczam/y, że: 

 
1. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej * 
 
2. Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i załączamy do oferty 
przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
_________________________      _______________________________ 
Miejscowość, data       Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
 


