
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Postępowanie prowadzone będzie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących 

udzielania zamówień w trybie art. 70
1
 – 70

5
 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017.459 ze zm.) – 

zwanego dalej kodeksem cywilnym. 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  Sp. z o. o. 

62-700 Turek, ul. Polna 4 
tel. 63 28-00-321, fax. 63 278-41-51 

NIP: 668-00-00-082 , REGON: 311022883 

KRS nr 0000162254 Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony prowadzony według przepisów kodeksu cywilnego.  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szaletu publicznego 1 stanowiskowego na  działce o Nr 538/8 w  

Turku na ul. Legionów Polskich zgodnie z: 

  1.Decyzją Starosty Tureckiego nr 572/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany 

    oraz udzielającej pozwolenia na budowę, 

 2.Projektem budowlanym opracowanym przez LA MIZA architekci, Izabela Młoczkowska, ul. Kwiatowa  

   22, 62-700 Turek (załącznik nr 6) 

3.Przedmiarem robót (załącznik nr 7) 

4.Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8) 

1.2. Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia obejmuje: 

- wykonanie fundamentu pod toaletę, 

- dostawę i montaż toalety, 

- przyłączenie toalety do istniejących przyłączy wod-kan i instalacji elektrycznej, 

- rozruch technologiczny toalety. 

W przypadku oferty, dla której niezbędne będzie uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, 

obowiązek ten spoczywa po stronie Wykonawcy. 

1.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i   

      odbioru robót, przedmiar robót oraz Warunki Przetargu. 

 

2. Adres strony internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie: www.pgkim-turek.pl  

3. Termin realizacji:  
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres:  

- 3 miesięcy od dnia podpisania umowy w przypadku wykonywania jedynie robót budowlanych zgodnie z 

    dokumentacją przetargową,   

- 7 miesięcy w przypadku  gdyby zaproponowany przedmiot zamówienia wymagałby zmiany pozwolenia na 

    budowę, wówczas  Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania nowego pozwolenia na budowę oraz 

    wykonaniu robót budowlanych.   

4. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:  
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu;  

4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych  przepisów;  

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

4.3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4.2.:  

4.3.1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2.                                                                                                                                       

4.3.2.W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. 

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


4.3.3. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 

4.4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:  

4.4.1. Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w załączniku 

nr 3 do Warunków Przetargu.  

4.5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4.4.:  

4.5.1. W celu wykazania spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz złoży następujące dokumenty:  

4.5.1.1. aktualny 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.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.5.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.5.1.1. musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego 

dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby (taki dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert).  

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia:  
5.1. Wypełniony formularz ofertowy.  

5.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

5.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.  

5.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 z późn. zm.).  

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

5.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

5.6. Pełnomocnictwo/a – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z 

danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców.  

6. Sposób uzyskania Warunków Przetargu:  
Na stronie internetowej www.pgkim-turek.pl w zakładce Zamówienia Publiczne / Wg przepisów KC.                                                                                                                                                                                                               

7.Termin i miejsce składania ofert:  
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 20 

(sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w 

nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2018 r. do godz. 10:00.  

8. Wadium.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Data i miejsce otwarcia ofert:  
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali 

konferencyjnej, pokój nr 19.  

10. Termin związania ofertą:  
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

11. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.  

12. Dodatkowych informacji, z upoważnienia Zamawiającego udziela:  

- Sebastian Gałczyński- e-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia: 28 lutego 2018  roku  

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: …………………………. 


