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1. Nazwa i adres zamawiającego. 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321, 28 00 326; fax. (063) 278 41 51 
www. pgkim-turek.pl; e-mail: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 

 

 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 
     Na potrzeby niniejszej SWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną  
     albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o  
     udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.  

 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
     Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przyjętego  
     przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie   
     stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według bieżących potrzeb) dostawa materiałów 
hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Turku. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ. 
Wykonawca zobowiązuje się także do dostaw asortymentu innego niż określony w 
załączniku nr 5 (o ile znajduje się w ofercie Wykonawcy i jest tożsamy rodzajowo z 
zamówieniem pierwotnym) po stałym rabacie określonym w ofercie.  
 
Punkt handlowy Wykonawcy gdzie Zamawiający będzie dokonywał zakupów materiałów 
hydraulicznych musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 10 km od siedziby 
Zamawiającego. 
 
UWAGA!!! 
 
Wykonawca przy wydawaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wystawienia 
dowodu dostawy zawierającego czytelny podpis pracownika Zamawiającego pobierającego 
przedmiot zamówienia lub faktury VAT. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani równoważnych na realizację 
zadania. 
 
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  
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5. Termin wykonania zamówienia. 
 
Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały hydrauliczne każdorazowo w ciągu 24 
godzin po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania  przez Zamawiającego. 
Zamawiający określi jednocześnie katalog materiałów hydraulicznych (niezbędnych 
Zamawiającemu do usunięcia ewentualnych  awarii), które zawsze muszą być w posiadaniu 
Wykonawcy w ilości co najmniej 30 % określonej w wykazie asortymentu. 
Materiały hydrauliczne używane przez Zamawiającego do usunięcia awarii oznaczone 
zostały w wykazie asortymentu pogrubiona czcionką.   
W sytuacjach  awaryjnych Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić punkt handlowy 
poza zwyczajowymi godzinami pracy punktu handlowego (także w nocy, dni wolne od pracy  
i święta)  w celu pobrania materiałów hydraulicznych związanych z usunięciem awarii w 
ciągu 30 minut od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego. 
 
    

6. Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
     1.O udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania,  

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w Regulaminie    
udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. a mianowicie którzy: 

➢ posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
➢ posiadają uprawnienia do wykonywania prac lub czynności będących 

przedmiotem zamówienia, 
➢  posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówień,  
➢ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
     co wykonawca winien potwierdzić przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków   
     udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. 
     2.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku   do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
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obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 
roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), 

j) Wykonawców, którzy nie spełniają niżej wymienionych warunków: 
- posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, 
- posiadania uprawnień do wykonywania prac lub czynności będących 

przedmiotem zamówienia, 
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału 

ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do 
wykonywania zamówienia, 

- sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

k)  Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, ewentualnie nie    
     spełnili innych wymagań określonych w Regulaminie , SWZ, ogłoszeniu lub  
     zaproszeniu do składania ofert.  
l) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

m) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, których członkowie organów zarządzających lub osoby uprawnione 
do ich reprezentacji  pozostają w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

 
 
7. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć     
    wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w    
    postępowaniu. 
 
 

➢ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

➢ umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (wyłącznie 
w przypadku złożenia oferty wspólnej przez spółkę cywilną lub konsorcjum), 

➢ oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
załącznik nr 2, 

➢ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3, 
➢ oświadczenie o punkcie handlowym załącznik nr 6  
➢ właściwie wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1 oraz wykaz 

asortymentu. 
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8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  
     wykonawcami. 
 
     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy   
     przekazują w postępowaniu w formie  pisemnej. 
     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w innej formie   
     niż pisemna, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w   
     terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została   
     niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 

 

 

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

     w zakresie przedmiotu postępowania: 
 
     Włodzimierz Rusek – tel. (063) 28 00 340, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do   
     1200  
  

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
 
Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do   
1200 

10. Wymagania dotyczące wadium. 
 
     Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

 

11. Termin związania wykonawcy ofertą. 
 
     30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 
12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

➢ oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w języku polskim, w 
jednym egzemplarzu, na załączonym do specyfikacji wzorcowym formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub według jego wzoru. Zamawiający 
nie wyraża zgody na złożenie przez wykonawcę oferty w postaci 
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

➢ oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

➢ załączone do oferty kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz 
potwierdzone za zgodność formułą – „Potwierdzam za zgodność z 
oryginałem” – przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w 
obrocie prawnym oraz opatrzone datą poświadczenia,  

➢ zaleca się aby wszystkie strony oferty zawierające treść były kolejno 
ponumerowane i parafowane przez osobę reprezentującą wykonawcę w 
obrocie prawnym, 

➢ miejsca w których zostaną dokonane poprawki muszą być parafowane przez 
osobę reprezentującą wykonawcę i opatrzone datą, z tym, że 
niedopuszczalne są poprawki naniesione na jakiekolwiek element 
cenotwórczy oferty, 
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➢ do oferty wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane przez 
zamawiającego niniejszą specyfikacją dokumenty, tj. oświadczenia, 
zaświadczenia itp.. 

➢ zaleca się aby wszystkie strony składające się na ofertę były połączone w 
sposób zapobiegający dekompletacji oferty, 

➢ w przypadku osobistego doręczenia oferty – należy ją umieścić w dwóch 
zamkniętych nieprzejrzystych kopertach. Koperta zewnętrzna zawierająca 
kopertę wewnętrzną z ofertą, winna być opatrzona napisem „Dostawa 
materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku. Nie otwierać przed 
terminem otwarcia ofert w dniu: 12.05.2020 r. godz. 930” 
Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jak wyżej oraz opatrzona 
pieczątką firmową z podstawowymi danymi identyfikującymi oferenta. W 
przypadku doręczenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy 
kurierskiej, wyżej wymienione koperty należy umieścić w kopercie adresowej. 

➢ Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

 

 

 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
     Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   
     Spółka z o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pok. Nr 20 (sekretariat – I piętro) w   
     nieprzekraczalnym terminie do dnia   12.05.2020 r.  do godz. 900 lub wysłać   
     zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub   
     firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby zamawiającego w wymaganym    
     terminie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  - PGKiM Sp. z o.o. w Turku   
     przy ul. Polnej 4, pok. Nr 19 w dniu 12.05.2020 r. godz. 930. 
     
 

14. Opis sposobu obliczania oferty. 
 
     Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty  
     niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia  
     publicznego. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo i  
     słownie. W ofercie należy podać cenę bez podatku od towarów i usług (netto), wysokość  
     podatku od towarów i usług oraz cenę wraz z podatkiem od towarów i usług (brutto)za  
     wykonanie zamówienia. 
 
 

 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   
      wraz  z podaniem znaczenia. 
 
 
     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie znaczenia   
     następującego kryterium oceny ofert: 

                          
            Cena (koszt) – 100% (waga) 

 
     Ocena w zakresie kryterium oceny „cena (koszt)” zostanie przeprowadzona z   
     wykorzystaniem poniższego wzoru: 
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                               C min.       
                    C =                       x 100    
                                 C o      

       
     gdzie: 
     C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w zakresie kryterium „cena (koszt)” 
     C MIN – najniższa cena zaoferowana za wykonanie zamówienia 
     Co – cena za wykonanie zamówienia ocenianej oferty 
 
 
     Oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma    
     maksymalną liczbę punktów w zakresie ww. kryterium. Pozostałym wykonawcom  
     przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów, obliczona zgodnie z wyżej  
     wymienionym wzorem. 

 

 

16. Tryb ogłoszenia o wyniku przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia    
      publicznego oraz informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. 
 

➢ o wyborze oferty niezwłocznie będą powiadomieni wykonawcy, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia, z podaniem nazwy firmy i adresu wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz jej ceny, 

➢  zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od przekazania wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później niż przed upływem terminu związania z oferta, 

➢ w przypadku uchylenia się wykonawcy, którego oferta została wybrana od 
zawarcia umowy, zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba ze 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

➢ od wybranego wykonawcy zamawiający nie będzie żądał wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

➢ zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie gwarancja 
udzielona przez wykonawcę na przedmiot zamówienia. 

 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
     Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony  
     prawnej na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do   
     których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w 
Turku  skargi na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru 
Wykonawcy. 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o 
wyborze oferty. 

3. W skardze Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły 
mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 
5. Komisja po rozpatrzeniu skargi: 

a) skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia, 
b) skargę odrzuca jeśli była wniesione po terminie, 
c) uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo 

powtórzeniem czynności oceny ofert. 
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18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 63 28 
00 321; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek jest Pani 
Karina Izydorkiewicz, kontakt: tel. 63 28 00 307, e-mail iod@pgkim-turek.pl ; 

▪  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  DGK – GRAIZ/SG – 54/2020 
na dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego;       

▪ odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;   

▪ Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo,  że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
19. Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia    
Załącznik nr 4 – istotne postanowienia umowy 

mailto:iod@pgkim-turek.pl
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 Załącznik nr 5 – wykaz asortymentu 
           Załącznik nr 6 – oświadczenie o punkcie handlowym 
 

SWZ zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 
           do SWZ 

 
…………………………………… 
            (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

O  F  E  R  T  A 
 

                                                         
                                                                                Do 
                                                                                Przedsiębiorstwa Gospodarki  
                                                                                Komunalnej i Mieszkaniowej 
                                                                                Spółka z o.o. 
                                                                                ul. Polna 4 
                                                                                62-700 Turek 
 
 
     Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu w trybie przetargu nieograniczonego 
postępowania na wykonanie zamówienia pn: 
 
 

„Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Turku” 
 

 
oraz po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia za: 
 
cenę netto:           PLN 

słownie netto:           PLN 

podatek VAT:           PLN 

razem brutto:           PLN 

słownie brutto:           PLN 

 
Oferujemy stały rabat w wysokości …………% od wartości brutto produktu u 
Wykonawcy na asortyment inny niż określony w wykazie asortymentu stanowiącym  
załącznik nr 5 do SWZ 
 
1. Oświadczamy, iż ceny materiałów hydraulicznych określone w wykazie   

 asortymentu będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. 
2. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia i w 

związku  z tym przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
4.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5.  Akceptujemy załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt  
     umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy  
     się do jej zawarcia na warunkach w niej zawartych. 
6.  Oferta została złożona na ……… stronach, kolejno ponumerowanych od nr …… 
    do nr ……… . 
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7. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 
 
    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
………………………………..                                       ……………………………………. 
              (miejscowość i data)                                                                   (podpis osoby lub osób uprawnionych do 
                                                                                                                              reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
                                               do SWZ 

  

………………………………. 
       (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 
 
 
     Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania na wykonanie zamówienia pn: 

 

„Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Turku” 
 
oświadczamy, że: 
 

1. 1.   Posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 
 
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania prac lub czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 
 
3. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz  dysponujemy potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    
      zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                         …………………………………… 
           (miejscowość i data)                                                                       (podpis osoby lub osób uprawnionych do 
                                                                                                                              reprezentowania wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 
           do SWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Po zapoznaniu się z podstawami wykluczenia wskazanymi poniżej oświadczam, że nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania  
 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), 

j) Wykonawców, którzy nie spełniają niżej wymienionych warunków: 
- posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, 
- posiadania uprawnień do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem 

zamówienia, 
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a 

także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia, 
- sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

k) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, ewentualnie nie spełnili innych wymagań 
określonych w „Regulaminie...” , SWZ, ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie 
wnieśli wadium. 

l) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

m) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których członkowie 
organów zarządzających lub osoby uprawnione do ich reprezentacji  pozostają w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem 
Zamawiającego. 

 
…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      

                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
           do SWZ 

 
 

Istotne postanowienia umowy nr…….( wzór) 
 
 

W dniu ………….. 2020 roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejestrowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254,                        
NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: …………………………. zł, reprezentowanym 
przez: 
 
………………………………………………………………………………………………   

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§ 1 
 

1. Niniejszą umowę strony zawierają w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę materiałów hydraulicznych na 
potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Turku w którym Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy jako 
najkorzystniejszą. 

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów 
hydraulicznych – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 5 do SWZ – stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej ilości 
asortymentu z załącznika nr 5. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu 
żadnych roszczeń. 

2. Przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w SWZ. 
 

§ 3 
 

1. Dostawy Wykonawca zobowiązuje się  realizować  sukcesywnie w ciągu 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy albo wyczerpania środków wskazanych w 
§ 4 ust. 1 umowy.   
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2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały hydrauliczne 
każdorazowo w ciągu 24 godzin po uprzednim zgłoszeniu 
zapotrzebowania  przez Zamawiającego. 

3. Materiały określone w wykazie asortymentu jako materiały niezbędne do 
usunięcia ewentualnych awarii  muszą być zawsze w posiadaniu Wykonawcy 
w punkcie odbioru materiałów hydraulicznych  w ilości co najmniej 30 % 
określonej w wykazie asortymentu. 

4. W sytuacjach  awaryjnych Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić punkt 
handlowy poza zwyczajowymi godzinami pracy punktu handlowego (także w 
nocy, dni wolne od pracy  i święta)  w celu pobrania materiałów hydraulicznych 
związanych z usunięciem awarii w ciągu 30 minut od telefonicznego 
powiadomienia przez Zamawiającego. 

5. Telefoniczne powiadomienie Zamawiającego kierowane będą do 
……………………..  na nr ……………………………… 

6. Zapotrzebowania Zamawiający kierować będzie na nr faxu……………………...  
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie  Wykonawcy,   
    zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ……………..…….2020 r. w kwocie: 
 

➢ łączna wartość netto: ……………………………………………………zł 
 (słownie:……………………………………………………………………...) 
➢ z podatkiem VAT ( ……..%) wynoszącym:………………………..…. zł  
 (słownie:……………………………………………………………………...) 
➢ łączna cena brutto:…………………………………………………….…..zł 
  (słownie:……………………………………   ………….…………………..)  
 

2.  Wykonawca zobowiązuje się udzielić stałego rabatu w wysokości …… % od  
     cen brutto Wykonawcy na asortyment nie ujęty w wykazie a znajdujący się w  
     ofercie Wykonawcy zbliżony rodzajowo do asortymentu określonego w  
     wykazie.  
3. Nie przewiduje się możliwości zmiany wynagrodzenia przez cały okres  

obowiązywania umowy, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. 
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać rachunek, który znajduje się na „białej 

liście podatników VAT” i jedynie na taki rachunek Zamawiający dokona 
przelewu środków pieniężnych.   

 

§ 5 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający przekaże przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia w 

terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za 
dostarczona partię materiałów. 

2. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie odpowiada wymogom 
określonym w SWZ, wyznaczy termin do usunięcia wad – na koszt 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji na asortyment 
stanowiący przedmiot umowy na okres zgodny z gwarancją producenta, nie 
krótszy jednak niż na 12 miesięcy.    

5. Jeżeli wady, stwierdzone w trakcie odbioru, nie nadają się do usunięcia i 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający żąda wykonania go ponownie i dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad. 

§ 7 
 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
  w wysokości 20% wartości zamówienia 

             b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
                  - za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu poszczególnych partii przedmiotu 
  umowy w wysokości 0,5% wartości tej partii za każdy rozpoczęty  
  dzień. 
                  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnieniu   
                    w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  
                    brutto, określonego w § 4 za każdy rozpoczęty dzień liczony od  
                    terminu uzgodnionego na usunięcie wad, 
                  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w  
                    wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4. 
2. Strony ustalają, że kary umowne, naliczane Wykonawcy, mogą zostać potrącone 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
4. W przypadku realizowania dostaw w sposób nieterminowy, sprzeczny z 

postanowieniami § 3 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od umowy.  

 
§ 8 

 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne są, zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie są ich adresami doręczeń. 
2. Korespondencję właściwie zaadresowaną a nie odebraną w terminie uważa się 

za skutecznie doręczoną. 
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§ 10 
 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 
 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych 
osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Turku 62-700 przy ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.o. został powołany Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl .Państwa dane 
osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy do 
czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających. Przysługuje Panu/Pani prawo 
dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, usunięcia, sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 

§ 13 
 
 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze   
stron. 
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Załącznik nr 6 

                                               do SWZ 
  

………………………………. 
       (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
     Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania na wykonanie zamówienia pn: 

 

„Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Turku” 
 
oświadczam, że: 
 
 
Dysponuję własnym punktem handlowym znajdującym się w odległości nie większej 

niż 10 km od siedziby Zamawiającego.  

Punkt którym dysponuję jest zlokalizowany ……………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
……………………………….                                         …………………………………… 
           (miejscowość i data)                                                                       (podpis osoby lub osób uprawnionych do 
                                                                                                                              reprezentowania wykonawcy)  

 


