PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-700 Turek, ul. Polna 4
tel. (63) 28 00 321; fax (63) 278 41 51
internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl
wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr
KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 57 570 000,00 zł

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: 57.570.000,00 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:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami:
Zadanie pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W TURKU ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI TUREK”

KRS: 0000162254

NIP: 668-00-00-082

REGON: 311022883

1. Przedmiot zamówienia
1. 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 ORAZ
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI
TUREK”
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Istotnych Postanowień Umowy stanowiących załącznik
nr 4 do SIWZ.
3. 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. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek Wykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Termin realizacji 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.
3. Informacje o dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków o niewykluczeniu z postępowania:
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 SIWZ;
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,
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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 SIWZ;
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 podstaw do wykluczenia załącznik nr 3.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie znaczenia następującego kryterium
oceny ofert:
Lp.

Nazwa Kryterium

1.
2.

Waga kryterium w %

Cena

60 %

Kryterium częstotliwości wizyt w ciągu tygodnia na budowie

40 %

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 21.10.2019 r. do godz. 11:30 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4,
62-700 Turek, sekretariat pokój nr 20.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godz. 12:00 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4, 62-700 Turek,
pokój nr 19.
8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100)
1. Wadium może być wniesione przez Wykonawcę w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych;
c) w gwarancjach bankowych.
9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie

Należytego Wykonania Umowy w

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, należnego wykonawcy na podstawie umowy zakupowej, w formie
przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych przed podpisaniem umowy.
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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. 800 -1400
w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400
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