
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: 54.790.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 

 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254 

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji 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:  

 

„Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w 

mieście  Turku” 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 300 mm do Ø 500 

mm o łącznej długości 662 mb metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii długiego 

rękawa epoksydowego – 2 komponentowego (żywica + utwardzacz).  

 

 Zakres prac obejmuje: 

a) Hydrodynamiczne wyczyszczenie kanalizacji z piasków, osadów i stwardniałych 

narostów – za pomocą robota frezowego pod kontrolą kamery TV 

b) Inspekcja TV kanalizacji – kontrolna przed wykonawcza  

z nagraniem na płycie DVD w oprogramowaniu kanalizacyjnym WIN-CAN 8.0 

wraz z inspekcją TV przyłączy kamerą satelitarną w oprogramowaniu ASUS 

c) Montaż rękawa epoksydowego – 2 komponentowego na poszczególnych 

średnicach :  

1. Kanalizacja deszczowa 

 ul. Armii Krajowej DN 300 mm beton – 322 mb, 

 ul. Armii Krajowej DN 350 mm beton – 161 mb, 

 ul. Armii Krajowej DN 500 mm beton – 179 mb,  

d) Otwarcie czynnych przyłączy robotem frezowym pod kontrolą kamery TV – 2 szt. 

e) Uszczelnienie kształtką pakero-kapeluszową (paker 0,4 mb plus kapelusz 0,3 mb) 

bezpośrednich włączeń przykanalików do kanału – 2 szt. 

f) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inspekcja TV czynnej sieci 

kanalizacji  deszczowej po renowacji o łącznej długości 662 mb 

g) W przypadku anomalii występujących na rękawach w postaci odbarwień lub fałd 

Zamawiający może zażądać wykonania w niezależnym laboratorium prób 

potwierdzających parametry techniczne rękawa. 

 

        Szczegółowy zakres robót określony został w SWZ   

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia, stanowiącego 

przedmiot niniejszego postępowania.  

 

Każdy z Wykonawców indywidualnych lub występujących wspólnie, mogą złożyć ofertę jedynie na 

całość przedmiotu zamówienia  



Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, na realizację zadania. 

 

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. W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest, aby 

Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

a. co najmniej 4 robotami budowlanymi. W tym co najmniej 2 robotami 

budowlanymi  odpowiadającymi swoim zakresem robotom składającym się na  

przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie średnic od DN 150 – do DN 300 

mm, tzn. renowacja metodą bezwykopową rękawem epoksydowym na wykonanie 

co najmniej 500 mb rękawa każda  i co najmniej  2 robotami budowlanymi 

wykonanymi przy użyciu metody pakero-kapelusza po co najmniej 10 szt. każda. 

Wykonawca wraz z wykazem musi dostarczyć referencje potwierdzające należyte 

wykonanie robót budowlanych. 

3. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:  

a)  wykazał się posiadaniem następującego sprzętu: 

• pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji o parametrach : wydajność 

             wody 500 l/min przy ciśnieniu 170 bar – pojazd z recyklingiem,  

• pojazdu wyposażonego w robota frezowego do frezowania kanałów w  

             zakresach średnic od DN 150 – DN 500  mm, 

• mobilną nasączalnię rękawów epoksydowych w zakresie średnic  

             od DN 150 – DN 500 mm., 

• mobilną kotłownią wodną z wymiennikiem ciepła o mocy min 750 kW, 

• pojazdu wyposażonego w kamery do inspekcji TV kanałów głównych od  

             DN 150 – DN 500 mm,  w kamerę satelitarną do pomiarów i badań przyłączy 

             z poziomu kanału głównego,  oraz  w sprzęt do montażu pakero – kapeluszy, 

• pojazdu wyposażonego w robot frezowy giętki  do frezowania przyłączy  od   

             średnicy Fi 80 do fi 250 mm przed montażem pakero-kapelusz. 

4. W pozostałym zakresie, Zamawiający nie stawia warunków. 

5. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania 

     warunków według formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

     oświadczeniach dołączonych do oferty.  

6. Wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, z 

zastrzeżeniem, iż z treści dokumentów  musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił 

wymagane warunki. 

 

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. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do 

SWZ. 



3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykaz należycie wykonanych robót- załącznik nr 4 

Warunek posiadania należytego doświadczenia  Zamawiający uzna za  spełniony gdy Wykonawca 

wykaże się wykonaniem  w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 4 robotami budowlanymi. W tym co 

najmniej 2 robotami budowlanymi  odpowiadającymi swoim zakresem robotom składającym się 

na  przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie średnic od DN 300 – do DN 500 mm, tzn. 

renowacja metodą bezwykopową rękawem epoksydowym na wykonanie co najmniej 500 mb 

rękawa i co najmniej  2 robotami budowlanymi wykonanymi przy użyciu metody pakero-

kapelusza po co najmniej 10 szt. każda. Wykonawca wraz z wykazem musi dostarczyć referencje 

potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.  

5. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne lub zaświadczeń, 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 terminem składania ofert. 

6. Wykaz sprzętu – załącznik nr 5 Warunek posiadania sprzętu technicznego niezbędnego do 

wykonania zadania Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem 

sprzętu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, nasączania rękawa epoksydowego w 

sposób dynamiczny oraz sprzętu do inwersji wodnej i wodnego utwardzana rękawa  - kotłownia 

wraz z pojazdem specjalistycznym do wykonywania monitoringu TV kanałów głównych i 

przyłączy kamerą satelitarną , pojazd wyposażony w  urządzenia do prowadzenia prac 

frezowych i montażu pakero-kapeluszy, pojazd wyposażony w robot frezowy giętki  do 

frezowania przyłączy  od średnicy fi 150 do fi 250 mm przed montażem pakero-kapeluszy. 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 
 

   Przedmiot zamówienia  tj. renowację bezwykopową    kanalizacji  deszczowej  należy wykonać w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

 

   Czas trwania prac renowacyjnych : od 20  do  30 dni od podpisania umowy 

           

      Punktacja za czas wykonania: 

 

            - do 20 dni – 10 pkt, 

            - od 21 dni do 25 dni - 5 pkt, 

           - od 26 dni do 30 dni – 0 pkt. 

 

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

    z podaniem znaczenia: 

         

       Cena (koszt) -70 % (waga kryterium)  

 

  Ocena w zakresie kryterium oceny „cena (koszt)” zostanie przeprowadzona z 

  wykorzystaniem poniższego wzoru: 

                          

100 pkt x waga kryterium 

 

     gdzie: 

 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cenowym. 


 C

 C

OB

NKC



CN - najniższa zaoferowana cena oferty, spośród wszystkich ofert nie     podlegających 

odrzuceniu, obliczona zgodnie z  wzorem podanym w SIWZ 

COB – cena oferty zaoferowana w ofercie badanej,  obliczona zgodnie z    wzorem podanym w 

SIWZ 

       

         70% = 0,70 – waga kryterium    

                                                                                                      

     Gwarancja – 20 % (waga kryterium) 

 

  Zamawiający wymaga na zrealizowane roboty budowlane udzielenie przez Wykonawcę 

  gwarancji jakości, minimalny okres gwarancji  5 lat – maksymalny okres gwarancji  10 

  lat. 

 

      Punktacja przyznana przez Zamawiającego za poszczególne okresy  gwarancji udzielone  

      przez Wykonawcę: 

 

-   5 lat – 0 pkt, 

-   6 lat – 4 pkt, 

-   7 lat – 8 pkt, 

-   8 lat – 12 pkt, 

-   9 lat – 16 pkt, 

 - 10 lat – 20 pkt. 

 

Wykonawca musi podać okres gwarancji w pełnych latach, podając gwarancję 5,6,7,8,9 lub 10 

letnią. 

                                                                                            

      Termin wykonania: 10 % (waga kryterium)  

 

Czas trwania prac renowacyjnych : od 20  do  30 dni od podpisania umowy 

           

   Punktacja za czas wykonania: 

 

                - do 20 dni – 10 pkt, 

                - od 21 dni do 25 dni - 5 pkt, 

                - od 26 dni do 30 dni – 0 pkt. 

 

6. Termin związania wykonawcy ofertą:                                                                                                           

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Specyfikację Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego lub    

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

    przetargi. 

8. Wymagania dotyczące wadium:  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.  

9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 9:30 w biurowcu Spółki,  

    ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 20.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. o godz.  

    10:00 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4,  62-700 Turek, pokój nr 19. 

 

 

 

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


 

10.  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. 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 

 
 

 

 

 

 

     


