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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami: 

Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W TURKU” 

 

 

 (nr postępowania DGK-GRAIZ-SG-56/2021) 

 

Turek, dnia 18.05.2021 r. 

 

Zatwierdził: ……………………………… 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                     

Spółka z o.o. 62-700 Turek, ul. Polna 4,  tel. (063) 28 00 321, 28 00 307; www. pgkim-turek.pl; e-mail: 

pgkim-turek@pgkim-turek.pl  

2. Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, 

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 

udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.  

3. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przyjętego przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W sprawach nieuregulowanych treścią SWZ zastosowanie znajdą regulacje Regulaminu sektorowego 

oraz kodeksu cywilnego. 

3.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności określonej w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania „Pełnienie 

funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU” 

realizowanego w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś 

priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020  na podstawie umowy POIS.02.03.00-

00-0043/17-00 zawartej dnia 15.06.2018 r.  

3.3.Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych i nie jest prowadzone w trybie tej ustawy. 

4. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w imieniu 

Zamawiającego w zakresie: 

- nadzoru technicznego i prawnego na budowie; 

- kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robót budowlanych; 

- kontroli rozliczeń budowy; 

- podejmowania działań ekonomiczno – organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z 

realizacją zamówienia;   przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU ”  

      4.1 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

4.2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ. Po zawarciu umowy 

(wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ) stanowił on będzie załącznik do 

umowy. 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 

 Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy 

robót i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania 

zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu to jest do dnia 30.06.2022 r. 
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   Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE i zakończenie 

zadania musi nastąpić w terminie wskazanym powyżej. Termin realizacji zamówienia może ulec 

zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy, w tym wystąpienie siły 

wyższej. 

6. Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.  

 

1.O udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w Regulaminie udzielania zamówień 

sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie 

którzy:  

A) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, - posiadają uprawnienia do 

  wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie określa 

  warunku w ww. zakresie. 

 

B)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonywania zamówień, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony 

jeżeli wykonawca wykaże, że: 

-  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie różne usługi 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ remontu  - 

każdego z obiektów: 

1. obiektów kubaturowych o kubaturze  min. 5000 m3 każda i  

2. oczyszczalni ścieków (w tym jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości co najmniej  

    15 000 m3/d) lub jest w trakcie nadzoru. 

 - dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania / nadzorowania robotami w specjalności: 

a) Konstrukcyjno - budowlanej – osoba ta powinna wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem w 

zakresie kierowania/nadzorowania robót budowlanych oraz doświadczeniem w wykonywaniu  zadań 

obejmujących: 

• budowę/przebudowę/rozbudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m³; - co najmniej 

jedno zadanie,  

• budowę/ przebudowę/ rozbudowę/roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub 

rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków” – co najmniej jedno zadanie,  

• budowę obiektów w technologii żelbetowej wylewanej na mokro w szalunkach o kubaturze nie 

mniejszej niż 2000 m3- co najmniej jedno zadanie.   

b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych;- Koordynator Nadzoru; osoba ta powinna wykazać się minimum 5  

letnim doświadczeniem w zakresie kierowania/nadzorowania robót budowlanych w tym 

doświadczeniem dla  zadań obejmujących: 

• budowę/przebudowę/rozbudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m³,- co najmniej 

dwa zadania,  

• budowę/ przebudowę/ rozbudowę/roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub 

rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków” - co najmniej dwa zadania,  

c) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych; osoba ta 

powinna wykazać się  minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie kierowania/nadzorowania robót 

budowlanych w tym doświadczeniem dla zadań obejmujących: 

• budowę/przebudowę/rozbudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m³- co najmniej 

jedno zadanie, 



 

 

• budowę/ przebudowę/ rozbudowę/roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub 

rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków – co najmniej jedno zadanie. 

 

C)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

       Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

2.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, pzp doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  



 

 

7) Wykonawców, którzy nie spełniają niżej wymienionych warunków: posiadania uprawnień do 

występowania w obrocie prawnym, - posiadania uprawnień do wykonywania prac lub czynności 

będących przedmiotem zamówienia, - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału 

ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia, - 

sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

8) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań określonych w 

„SWZ, ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.  

9) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 

lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego,  

10) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których 

członkowie organów zarządzających lub osoby uprawnione do ich reprezentacji pozostają w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego.  

 

7. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 

wykluczenia:  

 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania  ofert, 

b) wykaz usług wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z 

Załącznikiem nr 6 do SWZ; 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; 

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, 

zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ; 

d) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (wyłącznie w przypadku   złożenia 

oferty wspólnej przez spółkę cywilną lub konsorcjum),  

e) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2,   

f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych nr 2A, 

g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3,  

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.  

 



 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

zamowienia@pgkim-turek.pl Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 

SWZ nie później niż w terminie co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem otwarcia ofert. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem składania ofert.   

9. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

w zakresie przedmiotu postępowania: Henryk Drobenka – tel. (063) 28 00 313  od  poniedziałku do piątku w 

godz. 8:00 do 14:00,  

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307,                           

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.   

10. Wymagania dotyczące wadium.  

10.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł.(słownie: dwa tysiące  złotych 00/100)  

10.2. Wadium może być wniesione przez Wykonawcę w jednej z następujących form: 

a) w pieniądzu;  

b) w poręczeniach bankowych;  

c) w gwarancjach bankowych. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:  Nazwa banku:  

Santander Bank Polska SA nr rachunku:  09 1090 1229 0000 0000 2201 3589 

10.3. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.  

10.4. Wadium wniesione w akceptowanej formie zostanie zwrócone Wykonawcom po zakończeniu 

postępowania  tj. po zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą.  

10.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego,  

w przypadku gdy:  

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ; 

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub kaucji gwarancyjnej, jeżeli były 

ustalone w SWZ; 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy Wykonawcy. 

11. Termin związania wykonawcy ofertą, wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

12. Opis sposobu przygotowania oferty.  

12.1 Oferta powinna być sporządzona pisemnie przez wykonawcę w języku polskim, w jednym egzemplarzu, 

na załączonym do specyfikacji wzorcowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub według 

jego wzoru. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez wykonawcę oferty w postaci elektronicznej, 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

12.2 Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie 

prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
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12.3 Oferta  winna zawierać  m.in. następujące dokumenty:  

12.3.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 

12.3.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

   gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  

   ofert,  

12.3.3.  Umowę regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (wyłącznie w przypadku  

   złożenia oferty wspólnej przez spółkę cywilną lub konsorcjum),  

12.3.4  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2,  

12.3.5  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, załącznik nr 2A, 

12.3.6.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3,  

12.3.7.  Wzór wykazu usług,  załącznik nr 6 wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie usług,  

12.3.8.  Wzór wykazu osób,  załącznik nr 7,  

12.3.9.  Dowód wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. 

12.4 Załączone do oferty kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz potwierdzone za zgodność 

formułą – „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym oraz opatrzone datą poświadczenia,  

12.5  Zaleca się aby wszystkie strony oferty zawierające treść były kolejno ponumerowane i parafowane przez 

osobę reprezentującą wykonawcę w obrocie prawnym, 

12.6 Miejsca w których zostaną dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę reprezentującą 

wykonawcę i opatrzone datą, z tym, że niedopuszczalne są poprawki naniesione na jakiekolwiek element 

cenotwórczy oferty,  

12.7 Do oferty wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane przez zamawiającego niniejszą specyfikacją 

dokumenty, tj. oświadczenia, zaświadczenia itp. 

12.8 Zaleca się aby wszystkie strony składające się na ofertę były połączone w sposób zapobiegający 

dekompletacji oferty,  

12.9  W przypadku osobistego doręczenia oferty – należy ją umieścić w kopercie oznaczonej w sposób 

następujący: Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami: Zadanie  pn.. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Oczyszczalni Ścieków w Turku.” Nie otwierać przed terminem 

otwarcia ofert w dniu: 28.05.2021 r.  do godz. 12.00 ” Koperta winna być również opatrzona pieczątką 

firmową z podstawowymi danymi identyfikującymi oferenta.  

12.10 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od 

wyniku postępowania przetargowego.  

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pok. Nr 20 (sekretariat – I piętro) w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2021 r. do godz. 11.00 lub wysłać zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby 



 

 

zamawiającego w wymaganym terminie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - PGKiM Sp. z o.o. 

w Turku przy ul. Polnej 4, pok. Nr 19 w dniu 28.05.2021 r. godz. 12.00.  

14. Opis sposobu obliczania oferty. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać 

wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia 

publicznego. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo i słownie. W ofercie 

należy podać cenę bez podatku od towarów i usług (netto), wysokość podatku od towarów i usług oraz cenę 

wraz z podatkiem od towarów i usług (brutto) za wykonanie zamówienia.  

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia. 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie znaczenia następującego kryterium oceny 

ofert:  

Lp. Nazwa Kryterium Waga kryterium w % 

1. Cena 60 % 

2. Kryterium częstotliwości  wizyt w ciągu tygodnia na budowie 40 % 

 

15.1  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

15.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 60 = liczba punktów 

 Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

15.3 Punkty za kryterium „Kryterium częstotliwości  wizyt w ciągu tygodnia na budowie”  zostaną przyznane 

w skali od 0 do 40 punktów. 

Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad: 

 Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia (każda z wizyt na budowie musi odbywać się w innym 

dniu)  

Gdzie za:  

- 2 wizyty tygodniowo, wykonawca otrzyma –   0 pkt, 

- 3 wizyty tygodniowo, wykonawca otrzyma -  20 pkt, 

- 4 wizyt tygodniowo, wykonawca otrzyma –   30 pkt, 

- 5 wizyt tygodniowo, wykonawca otrzyma -    40 pkt. 

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować ilość wizyt od 2 razy w tygodniu (ilość minimalna) do 5 wizyt 

tygodniowo (ilość maksymalna). Podanie ilości poniżej 2 spowoduje odrzucenie oferty, podanie ilości powyżej 



 

 

5 zostanie potraktowane jako podanie ilości maksymalnej tj. 5 wizyt i wówczas Wykonawca otrzyma w tym 

kryterium 40 pkt. 

15.4 Liczby punktów, o których mowa w pkt 15.2 - 15.3 po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 

15.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 15. 

16. Tryb ogłoszenia o wyniku przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

- o wyborze oferty niezwłocznie będą powiadomieni wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

z podaniem nazwy firmy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej ceny,  

- zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od przekazania 

wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą,  

- w przypadku uchylenia się wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, zamawiający 

bez przeprowadzania ponownej oceny ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba 

ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.  

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

17.1.Wybrany   Wykonawca   zobowiązany   jest   wnieść   Zabezpieczenie    Należytego Wykonania Umowy 

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, należnego wykonawcy na podstawie umowy zakupowej, w formie 

przewidzianej w Ustawie prawo zamówień publicznych przed podpisaniem umowy. 

17.2.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową,  

nieodwołalną,  płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i wystawioną zgodnie z prawem polskim. 

W treści gwarancji nie   mogą  być wymienione jakiekolwiek  warunki   i   dokumenty  uzasadniające 

roszczenie. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści.  

17.3.Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez Komisję Nadzoru 

Finansowego „KNF" albo przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza z listy 

KNF wymaga uzyskania regwarancji przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez oddział zagranicznej 

instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF (http://www.knf.gov.pl/szukaj podmioty. 

jsp). 

Gwarancja nie może być wystawiona przez banki i zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem upadłościowym 

albo restrukturyzacyjnym. 

17.4. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 

przepisami prawa): 

a) nazwę i adres Zamawiającego (tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  o.o., 

ul. Polna 4, 62-700 Turek), 

b) oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 

17.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać 

na następujący rachunek Zamawiającego:  Nazwa banku:  Santander Bank Polska SA 

nr rachunku:  09 1090 1229 0000 0000 2201 3589 



 

 

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. Na 

przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wpisać właściwy 

numer umowy)". 

17.6.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym   

rachunku   bankowym.   Zamawiający   zwraca   zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

17.7. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od 

wymienionej w punkcie 17.1 SWZ. 

17.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej przez 

Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany    do    dostarczenia    bezpośrednio    

do    Zamawiającego    (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia), oryginału 

dokumentu zabezpieczenia   należytego   wykonania   umowy   w   wysokości   żądanej   przez Zamawiającego,   

wraz    dokumentami   potwierdzającymi   uprawnienia   osób   do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia 

(np. pełnomocnictwo, KRS). 

17.9.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego i 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie,  

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

17.10 Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

stosownie do warunków ust. 1 i 2 w przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

18.1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Turku skargi na 

czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy.  

18.2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty.  

18.3. W skardze Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć istotne znaczenie 

dla wyboru oferty.  

18.4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia.  

18.5. Komisja po rozpatrzeniu skargi:  

a) skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia,  

b) skargę odrzuca jeśli była wniesiona po terminie, 

c) uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny 

ofert.  



 

 

19. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie Zamawiającego.  

19.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta będzie 

uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.                                                                                         

19.2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi / uchyli się od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  zamówienia  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 63 28 00 321; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek jest Pan  Sebastian Gałczyński, kontakt: tel. 63 28 

00 307, e-mail iod@pgkim-turek.pl ; 

▪  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia  DGK – GRAIZ/SG –56/2021 na pełnienie funkcji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU”;       

▪ odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania;   

▪ Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiadają Państwo: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo,  że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

20.  Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

Załącznik nr 2A  – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  

Załącznik nr 4 -  Istotne postanowienia umowy,  

Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu usług, 

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób, 

 

 

 


