
 

Czernice Borowe: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z 

budową sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe 

Numer ogłoszenia: 508998 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernice Borowe , ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, 

woj. mazowieckie, tel. 0-23 674-62-15, 674-60-90, faks 0-23 674-62-15. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerniceborowe.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji uzdatniania 

wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice 

Borowe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem 

zamówienia jest przebudowa SUW. Będzie ona polegała na zmianie technologii pracy tj. 

układ hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastąpiony układem 

dwustopniowego pompowania wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych wody 

czystej oraz filtracja jednostopniowa zostanie zmieniona na filtrację dwustopniową z jednym 

aeratorem centralnym do napowietrzenia wody. W ramach przebudowy przewiduje się: a) 

Dokonać wymiany pomp w studni Nr 1 i Nr 2 na nowe przystosowane do nowej technologii 

pracy SUW; b) Budowę dwóch zbiorników wody czystej, c) Montaż aeratora centralnego; d) 

Montaż sprężarki bezolejowej podstawowej i awaryjnej, e) Montaż filtrów ciśnieniowych 

działających w układzie dwustopniowej filtracji tj. odżelaziania o odmanganianie wody - 4 

szt. f) Zestawu pompowo-hydroforowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej. g) 

Wykonanie instalacji elektrycznych i rozdzielni wewnętrznych, linii koblowych do 

zbiorników wyrównawczych oraz sterowanie urządzeń. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje 

również budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 2 887m. 3) Wykonawca wykona 

przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem 

gwarancji. 4) Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 



36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót 5) Zamówienie jest 

współfinansowane z .Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.23.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: ) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie 

wadium w wysokości 20 000 złotych, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do 

dnia 28.12.2012r do godziny 11.00 2) Wadium może być wniesione w następującej formie: a) 

Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 

77892400070000401120000002 Bank BS O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w 

pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy 

zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) 

przewidzianego na wniesienie wadium. b) w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego 

na wniesienie wadium. c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

- oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłącznie dokumentu od oferty nie 

naruszając jej. d) gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający 

odłącznie dokumentu od oferty nie naruszając jej; e) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał 

złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłącznie dokumentu od oferty nie naruszając jej; 

f) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. 

Nr 109 poz. 1158 z późn zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający 

odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP., 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej przy 

realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub 

remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody oraz co najmniej dwoma 

robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci wodociągowej o 

łącznej długości min. 2 000 m. Wykonawca w celu wykazania spełnienia 

warunku doświadczenia może łączyć dowolnie zakres robót związanych ze 

stacją SUW jak również budowy stacji uzdatniania wody. Ocena powyższego 

warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie robót 

budowlach w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniu dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP., oceniany będzie ich łączne 

posiadanie wiedzy i doświadczenia) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP., 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez wykazanie dysponowania: -przynajmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej w zakresie - sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi -



przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne 

kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej 

oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu 

(EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, o których mowa w ust. 6 

pkt. 1 lit d tiret pierwszy, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do pełnienia 

funkcji kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez 

weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o 

prawie dysponowania tymi osobami, jak również na podstawie oświadczenia, 

że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 

PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 



kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

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, 

dołączone do oferty, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z 

art. 26 ust. 2b PZP. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 

żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - aktualne odpisu z 

właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 



udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) zmiany terminu realizacji umowy w 

przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się 

wykonawcy do zmiany; b) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów 

władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 

zamówienia; c) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub 

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w 

trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; d) zmiany 

osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana 

którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych w treści umowy; f) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o 

zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; g) 

zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne). h) 

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, i) 

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, j) zmiany 

terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, k) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej 

(np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. l) w 

przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 2) Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1, muszą 



być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inwestora zastępczego i zaakceptowane 

przez zamawiającego. 3) W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, 

strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju 4) W przypadku 

zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca, który wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu jego ważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.czerniceborowe.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Czernice Borowe; ul. Dolna 2; 06 - 415 Czernice Borowe. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 28.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat zamawiającego Gmina Czernice 

Borowe, 06-415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


