
OGŁOSZENIE 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 

 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254 

Dział Organizacyjno-Prawny  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307 

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:  

 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

kotłowni dla Osiedla Górniczego w Turku” 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej kotłowni dla Osiedla Górniczego w Turku a szczególności: 

 

a) wykonanie niezbędnych ekspertyz i  opinii,  

b) wykonanie projektu konstrukcyjno-architektonicznego budynku kotłowni,  

c) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego technologii  kotłowni (  kocioł dla 

celów c.o. oraz c.w.u. z instalacją wod.-kan. ) wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do jej funkcjonowania (silosy), 

d) wykonanie projektu budowlanego i  wykonawczego instalacji elektrycznej i AKPIA dla 

potrzeb  kotłowni,   

e) wykonanie projektu przyłącza wod-kan z uzgodnieniami,  

f) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały 

obejmujące 

     poszczególne elementy, 

g) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 

 

1.1. Zamawiający ustala następujące parametry kotłowni:  

 

a) kotłownia  niskoparametrowa ( 90
o
/70

o
 ), 

b) kotłownia całoroczna, pracująca na potrzeby  centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 

c) kotłownia o mocy 450 kW - 500 kW,  

d) kotłownia na paliwo – pellet , 

e) kotłownia będzie podłączona do istniejącej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych,  

f) kocioł automatyczny z palnikami do spalania pelletu dostosowujący się do wielkości   

zapotrzebowania ciepła z modułem internetowym,  

g) kocioł dwupalnikowy – zakres płynnej modulacji mocy 75 kW do 500 kW, 

h) kocioł musi spełnić wymagania 5 KLASY wg normy PN-EN 303.5-2012,           

i) emisja pyłów nie więcej niż 20 mg/m
3
, 

j) sprawność kotła nie mniejsza niż 90,8 %, 

k) konstrukcja oparta na poziomym wymienniku płomieniówkowym, 

l) kocioł stalowy trójciągowy, 



m) kocioł wyposażony w podłogę wodną,  

n) łączna pojemność silosa (ów) - 50 ton pelletu. 

 

1.2. Dodatkowe wymagania: 

 

a) projekt należy sporządzić w 5 egzemplarzach, 

b) przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  leży po 

stronie Wykonawcy – jeżeli będą wymagane,  

c) przygotowanie innych koniecznych wniosków do uzgodnienia projektu i uzyskania 

pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy, 

d) opracowanie wszystkich innych nie wymienionych dokumentów koniecznych do realizacji 

zamówienia, a nie wymienionych w powyższym wyliczeniu, leży po stronie Wykonawcy, 

e) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) w cenie określonej w ofercie, w 

tym również przygotowanie ewentualnych wyjaśnień dla uczestników postępowania 

przetargowego na roboty budowlane odnośnie wykonanej dokumentacji, 

f) dokumentacja projektowa winna być zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych w 

zakresie wymogów opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zachowania 

zasad konkurencji i niedyskryminacji (art. 29 i 30 ustawy Pzp), 

g) w przypadku zmian przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego, Prawa energetycznego, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska 

wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi na 

dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, 

h) wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami, 

i) wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia, 

j) wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej 

izby samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających (jeżeli wymagany jest 

sprawdzający). 

 

1.3. mapy do celów projektowych Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy  

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

CPV      71.22.00.00-6 - usługi projektowania architektonicznego   

             71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych  na wykonanie 

zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.  

 

Każdy z Wykonawców indywidualnych lub występujących wspólnie, mogą złożyć ofertę 

jedynie na całość przedmiotu zamówienia. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  
 

1. 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; 



       2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

       3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

           wykonania zamówienia;  

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

2. Spełnienie warunków Zamawiający uzna za spełnione gdy Wykonawca złoży właściwe   

oświadczenie stanowiące (załącznik nr 2 do SIWZ).    

 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na  podstawie § 7 ust. 2  Regulaminu, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr  3 do SIWZ),  

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

1.2 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik nr  2 do 

SIWZ), 

 

1.3 Zamawiający zbada prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści 

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca 

spełnił.  

 

4. Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2017 r.     
 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz  

    z podaniem znaczenia: 

                                                          Cena (koszt) – 100% (waga) 

6. Termin związania wykonawcy ofertą:       

     30 dni od upływu terminu składania ofert. 



7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego  

    lub  pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim-turek.pl. menu tematyczne   

    przetargi.   

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2016 r. do godz. 11:30 w biurowcu Spółki,  

    ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 20.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2016 r. o godz.  

    12:00 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4,  62-700 Turek, pokój nr 19. 

9.    Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z  Wykonawcami  

       w zakresie przedmiotu postępowania: 

 

     Marcin Kwiatkowski, Mirosław Grzelczyk – tel. (063) 28 00 309, od poniedziałku do   

     piątku w godz. 9
00

 -14
00

 

    

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

 

Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 8
00

 -12
00 

 
 

 

 

  

http://www.pgkim-turek.pl/

