
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: 57.470.000,00 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:  

 

„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM  

Sp. z o.o. oraz  sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy    

ul. Polnej 4 w Turku” 

 

1. Przedmiot zamówienia 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku administracyjno-

socjalnego i sali bankietowej z zapleczem zgodnie z załączonym projektem. 

Przedmiotowy budynek składa się z dwóch części: administracyjno-socjalnej 

zlokalizowanej od strony zachodniej i sali bankietowej z zapleczem, zlokalizowanej 

od strony wschodniej. Część administracyjno-socjalna jest dwukondygnacyjna, 

podpiwniczona natomiast sala bankietowa z zapleczem jest jednokondygnacyjna, 

niepodpiwniczona. 

W budynku administracyjno-socjalnym ściany są ocieplone styropianem gr. 10 cm, 

natomiast sala bankietowa z zapleczem nie jest ocieplona. 

2. W zakres prac wchodzi między innymi : 

- przebudowa opasek i chodników przy budynkach, 

- utwardzenie placu z kostki brukowej przed wejściem do sali bankietowej, 

- zabudowę zejścia do piwnicy w budynku administracyjno-socjalnym od 

                          strony południowej, 

- przebudowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku administracyjno-  

  Socjalnym, 

                 - demontaż i montaż parapetów zewnętrznych, rur spustowych, drabinek 

                    wejściowych na dach, instalacji odgromowej,  

           -  remont kominów i pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku 

              administracyjno- socjalnym, 

- docieplenie ścian w budynku administracyjno-biurowym styropianem o   

  grubości 10 cm, 



- docieplenie ścian w budynku sali bankietowej z zapleczem  styropianem o 

grubości 18cm (Inwestor jest w posiadaniu i przekaże wybranemu wykonawcy  

54 m3 styropianu do ocieplenia sali bankietowej) 

3. Szczegółowy zakres robót znajduję się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze   

       do kosztorysu. 

4. Zamawiający informuje, iż wybranemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy 

      protokolarnie przekazany zostanie styropian w ilości i jakości określonej w 

      przedmiarze robót.  

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Numer CPV Opis 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45410000-4 Tynkowanie 

45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek Wykonawcom. 

         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2.  Termin realizacji zamówienia 

 

     Przedmiot zamówienia należy zrealizować w odniesieniu do budynku administracyjno-

socjalnego do  30 czerwca 2019 r natomiast termomodernizację budynku sali bankietowej 

przeprowadzić należy do  30 sierpnia 2019 r. 

 

3. Informacje o dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu   warunków o 

niewykluczeniu z postępowania: 

 

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

SWZ.  

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. 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. 

5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w oryginale, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4). Przez dysponowanie bezpośrednie 

należy rozumieć samodzielne dysponowanie przez wykonawcę daną osobą fizyczną 

na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy cywilnoprawnej lub umowy o 

pracę). 

Wykaz Wykonawca składa na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca  spełni warunek jeśli 

będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej. 

 

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

           Cena (koszt) -100 % (waga kryterium)  

 

5. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub    

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

    przetargi. 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2019 r. do godz. 9:30 w biurowcu Spółki,  

    ul. Polna 4, 62-700 Turek, sekretariat pokój nr 20. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2019 r. o godz. 10:00 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4,   

     62-700 Turek, pokój nr 19. 

8. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

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

       w zakresie przedmiotu postępowania: 

 

     Arkadiusz Piekarski  – tel. (063) 28 00 337, od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500 

    

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

 

Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500  
 

 

 

 
 

 

 

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

