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ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY 

KONKURENCYJNOŚCI 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz 

nadzór i dozór geologiczny wraz z nadzorem wiertniczym 

podczas wykonywania otworu termalnego Turek GT-2 dla 

zadania: „Wykonanie odwiertu Turek GT-2, budowa 

ciepłowni geotermalnej oraz rurociągu pomiędzy 

odwiertem Turek GT-1 i odwiertem Turek GT-2" 



 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162254, NIP 668-00-00-082, REGON 311022883, o kapitale 

zakładowym w wysokości 66.527.000 PLN. 

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

2.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.12.2021 roku do godziny 10.00 poprzez: 

a) Bazę Konkurencyjności dostępną pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 

b) Wiadomość e-mail wysłaną na adres Zamawiającego  zamowienia@pgkim-turek.pl 
 

2.2. Oferta musi zawierać wypełniony, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy. 

2.3. O ważności oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

2.4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania. 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych dla projektu pn. :„Wykonanie odwiertu Turek GT-2, budowa ciepłowni geotermalnej oraz 

rurociągu pomiędzy odwiertem Turek GT-1 i odwiertem Turek GT-2" w ramach Programu „Środowisko, Energia i 

Zmiany Klimatu" MF EOG 2014-2021 oraz programu priorytetowego nr 5.18 „Polska Geotermia Plus" 

4.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rodzaj zamówienia: Usługi 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz usługi nadzoru i 

dozoru geologicznego oraz nadzoru wiertniczego dla zadania pn.: „Wykonanie odwiertu Turek GT-2, 

budowa ciepłowni geotermalnej oraz rurociągu pomiędzy odwiertem Turek GT-1 i odwiertem Turek GT-

2", a w szczególności: 

4.1.1.wykonania projektu budowlanego ciepłowni geotermalnej w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę; 

4.1.2. wykonania projektu wykonawczego i budowlanego projektu technicznego ciepłowni geotermalnej wraz  

z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz STWiOR; 

4.1.3. wykonania projektu robót geologicznych na wykonanie otworu Turek GT-2; 

4.1.4.uzyskania decyzji zatwierdzającej PRG w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; 

4.1.5. uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia na realizację ciepłowni geotermalnej; 

4.1.6.uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub ostatecznej decyzji o ustaleniu  lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, na przewidywane do realizacji inwestycji działki, jeżeli działki nie są objęte 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; 

4.1.7. przygotowania dla zaprojektowanych robót informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(BIOZ) w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 



 
 

4.1.8.uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ciepłowni geotermalnej, w 

przypadku, gdy jej wydanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 

4.1.9. opracowania kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 

termalnych otworami Turek GT-1 i Turek GT-2 wraz z określeniem warunków wtłaczania wód 

wykorzystanych do górotworu i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia opracowanej 

dokumentacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 

4.1.10. opracowania kompletnej dokumentacji w celu uzyskania koncesji na wydobycie/eksploatację wód 

termalnych wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestora, w/w koncesji od stosownych urzędów administracji 

publicznej oraz ustanowienia tzw. użytkowania górniczego (opracowanie kompletnej dokumentacji 

środowiskowej, PZZ); 

4.1.11.opracowania kompletnej dokumentacji na potrzeby uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła ze źródeł 

odnawialnych wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestora, w/w koncesji od Prezesa URE, gdy jej wydanie 

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 

    4.1.12. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru i dozoru geologicznego oraz nadzoru wiertniczego  

           podczas wykonywania otworu termalnego Turek GT-2; 

 

4.2. Przedmiot zamówienia stanowi także wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań, uzgodnienień , decyzji, 

opinii, zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszeń wykonania robót, innych załączników warunkujących przystąpienie do robót budowlanych. 

4.3. Dokumentacja powinna być wykonana w wersji drukowanej i elektronicznej dla zamówienia opisanego w pkt. 

4.1 Zapytania w następującej formie 

a) projekt budowlany i BIOZ - wersja drukowana - 6 egz. plus wersja elektroniczna 

b) projekt wykonawczy i techniczny - wersja drukowana - 6 egz. plus wersja elektroniczna 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wersja drukowana 4 egz. plus wersja 

elektroniczna 

d) projekt robót geologicznych - wersja drukowana - 3 egz. plus wersja elektroniczna 

e) przedmiary robót - wersja drukowana - 2 egz. plus wersja elektroniczna 

f) kosztorysy inwestorskie - wersja drukowana - 2 egz. plus wersja elektroniczna 

g) kompletna dokumentacja środowiskowa - wersja drukowana - 3 egz. plus wersja 

elektroniczna 

h) kompletna dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód  

         termalnych otworami Turek GT-1 i Turek GT-2 - wersja drukowana - 5 egz. plus wersja  

         elektroniczna 

i)       kompletna dokumentacja w celu uzyskania koncesji na wydobycie/eksploatację wód 

termalnych - wersja drukowana - 2 egz. plus wersja elektroniczna 

j) kompletna dokumentacja na potrzeby uzyskania koncesji na wytwarzanie ciep ła ze źródeł 

odnawialnych - wersja drukowana - 2 egz. plus wersja elektroniczna  

k)       ewentualne dodatkowe drukowane komplety dokumentów Wykonawca wykona na  

         odrębne zlecenie Zamawiającego. 

4.4. Wszystkie projektowane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie   z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 

11.04.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609, z późn. 

zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004, 

poz.130 Nr 1389 z późn.zm.) 



 
 

4.5. W projekcie budowlanym oraz wykonawczym należy uwzględnić współpracę tj. połączenie projektowanej 

ciepłowni geotermalnej z istniejącymi: 

• Ciepłownią GETEC, 

• siecią cieplną. 

Zaprojektowana instalacja musi zapewniać dostawę ciepła w sposób ciągły z nowoprojektowanej ciepłowni 

geotermalnej, która będzie priorytetowym źródłem ciepła dla istniejącego systemu ciepłowniczego. Parametry 

dostarczanego ciepła z ciepłowni geotermalnej powinny uwzględniać i być dostosowane do istniejącej tabeli 

regulacyjnej systemu ciepłowniczego. W sytuacji wzrostu zapotrzebowania na ciepło (od strony sieci cieplnej), 

należy założyć kaskadowe dołączanie istniejących źródeł ciepła. Instalacja powinna umożliwiać pracę w 

szczególnych przypadkach tj.: awarie, czas przeglądów i konserwacji systemu geotermalnego, ciep łowni 

GETEC oraz sieci ciepłowniczej. Ponadto w projektach budowlanym oraz wykonawczym powinny zostać 

zawarte: 

• projekt systemu elektroenergetycznego zasilania urządzeń ciepłowni geotermalnej, pompy głębinowej, 

pomp zatłaczających wraz ze stacją filtrów, oraz wszelkich innych urządzeń niezbędnych do jej 

prawidłowej pracy, a także 

• projekt wpięcia i integracji z istniejącym systemem automatyki, monitoringu, wizualizacji, archiwizacji  

danych i nadzoru procesu wytwarzania i dystrybucji ciepła dla miasta Turku. 
 

4.6. Wykonawca (usługi wykonania projektów) zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień (odpowiedzi) na pytania, 

które mogą się pojawić w trakcie postępowań na wykonawstwo robót budowlanych od podmiotów 

przystępujących do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniach na wykonawstwo 

robót budowlanych opracowane przez Wykonawcę dokumentacje projektowe będą stanowiły załącznik do 

dokumentów postępowania. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich na wniosek Zamawiającego. 

4.7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego opracowania 

(wyciąg z „Koncepcji pracy geotermalnego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym Miasta Turek") Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do treści Zapytania Ofertowego. 

5.   Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zosta ły użyte wyłącznie 

przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 

materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, 

celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, 

zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 

przykładowo. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" MF EOG 2014-2021 oraz programu 

priorytetowego nr 5.18 „Polska Geotermia Plus". 



 
 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

71321200-6 Usługi projektowe systemów grzewczych 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energii elektrycznej 

71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe 

76431500-8  Usługi nadzorowania wierceń 

6. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

7. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin wykonania zamówienia: 

a. termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy - zgodny z dniem zawarcia umowy; 

b. termin   zakończenia   wykonania   przedmiotu   umowy   w   zakresie   wykonania   projektu 
budowlanego, informacji dotyczącej BIOZ, złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – 180 dni od dnia 
zawarcia Umowy pod warunkiem braku obowiązku uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej oraz 
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub ostatecznej decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, w przypadku konieczności uzyskania powyższych termin ulega wydłużeniu odpowiednio  o 
okres wskazany w pkt. f lub g; 

c. termin   zakończenia   wykonania   Przedmiotu   Umowy   w   zakresie uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwolenie na budowę – 90 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę; 

d. termin   zakończenia   wykonania   Przedmiotu   Umowy   w   zakresie   wykonania   projektu 
wykonawczego i projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót i STWiOR: 240    
dni    od dnia zawarcia   Umowy   pod   warunkiem   braku   obowiązku   uzyskania   decyzji 
środowiskowej oraz ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, w przypadku konieczności uzyskania powyższych termin ulega wydłużeniu 
odpowiednio o okres wskazany w pkt. f lub g; 

e. termin zakończenia wykonania Przedmiotu umowy w zakresie wykonania projektu robót 
geologicznych na otwór Turek GT-2, złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu robót 
geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i uzyskanie ostatecznej decyzji 
zatwierdzającej projekt robót geologicznych - 120 dni od daty zawarcia umowy; 

f. termin   zakończenia   wykonania   Przedmiotu   umowy   w   zakresie   uzyskania   ostatecznej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ciepłowni  geotermalnej, w przypadku, gdy jej wydanie 
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - do 6 miesięcy od akceptacji propozycji rozwiązań 
projektowych; 



 
 

g. termin zakończenia wykonania Przedmiotu umowy w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o 
warunkach zabudowy lub ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli przewidywane 
do realizacji inwestycji działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  - do 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy wymagana jest decyzja  o środowiskowych   
uwarunkowaniach  - do 6 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach; 

h. termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie kompleksowego opracowania 
dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych 
otworami Turek GT-1 i Turek GT-2 oraz uzyskania koncesji na eksploatację wód termalnych 
- do 12 miesięcy od dnia zakończenia prac wiertniczych; 

i. termin uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła ze źródeł odnawialnych - do 3 miesięcy od dnia 
zakończenia prac budowlanych i odbiorów ciepłowni geotermalnej; 

j. termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru i dozoru geologicznego oraz 
nadzoru wiertniczego - prace będą wykonane zgodnie z harmonogramem prac wykonawcy wiercenia, który 
zostanie wyłoniony odrębnym postępowaniem. 

 

8.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

8.1. W  postępowaniu  mogą wziąć  udział wyłącznie  wykonawcy,  którzy  spełniają warunki  udziału  

w postępowaniu: 

8.1.1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej niniejszym postępowaniem. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

8.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej: 

a) 1 zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego lub wykonawczego - ciepłowni geotermalnej 

o mocy co najmniej 5 MW; 

b) 2 zadania polegające na wykonaniu projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu geotermalnego 

o głębokości co najmniej 2000 m. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających s/e o udzielenie zamówienia możliwe jest łączne spełnienie 

powyższego warunku (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli łącznie wszystkie podmioty składające 

wspólnie ofertę wykażą, że dysponują łącznie w/w doświadczeniem). 

8.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

8.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

Wykonawca dysponuje co najmniej: 

a) jedną osobą - architektem posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie 

Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów - do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,  

b) jedną osobą - projektantem technologii ciepłowniczej posiadającym uprawnienia budowlane, o których 

mowa w Prawie Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie 



 
 

wcześniej obowiązujących przepisów - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie  sieci,   instalacji   i   urządzeń  cieplnych,   wentylacyjnych,   gazowych,   

wodociągowych   i kanalizacyjnych, 

c) jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie 

Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów - do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń, 

d) jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie 

Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 

obowiązujących - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

e) jedną osobą - geologiem posiadającym uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania 

pracami geologicznymi w kategorii IV - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w 

tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek. Niniejsza osoba musi wykazać się, że w okresie 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jej działalności jest krótszy, to w tym okresie 

wykonywała usługę nadzoru geologicznego podczas wiercenia co najmniej 1 otworu geotermalnego lub 

badawczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych o głębokości minimum 2000 m 

p.p.t., 

f) jedną osobą - wiertnikiem posiadającym kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego 

dozoru ruchu w specjalności wiertniczej w zakładach wykonujących roboty geologiczne zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021 poz. 1420), tj., osoba ta musi 

posiadać świadectwo wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy potwierdzające ww. kwalifikacje. 

Niniejsza osoba musi wykazać się, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli 

okres jej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywała zadanie polegające na nadzorowaniu 

prac wiertniczych podczas wiercenia co najmniej 1 otworu geotermalnego lub badawczego w celu  

poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych o głębokości minimum 2000 m p.p.t., 

g) 4 osobami - geologami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru 

ruchu specjalności geologicznej w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu 

lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciep ła Ziemi. Niniejsze 

osoby muszą wykazać się, że posiadają doświadczenie w pracy na stanowisku operatora laboratorium 

AKP oraz w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest 

krótszy, to w tym okresie posiadają doświadczenie w sprawowaniu wyższego dozoru geologicznego 

podczas wiercenia co najmniej 2 otworów geotermalnych lub badawczych w celu poszukiwania i  

rozpoznawania złóż wód termalnych o głębokości minimum 2000 m p.p.t.. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwe jest łączne spełnienie 

powyższego warunku (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli łącznie wszystkie podmioty, składające 

wspólnie ofertę wykażą, że dysponują w/w osobami). 

8.1.5. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania 

przez nią kilku rodzajów wymaganych w pkt. 8.1.4. a), b), c), d) uprawnień budowlanych. 

8.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

8.2. Oświadczenie, które należy przedstawić na potwierdzenie w/w warunków zostały wskazane w punkcie 5 

formularza ofertowego.  

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymienione 

warunki uznane zostaną za spełnione wy łącznie, jeżeli Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 



 
 

9.   RAŻĄCO NISKA CENA 

9.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, w szczególności jeśli są one niższe o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od 

towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w 

zakresie: 

9.1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.); 

9.1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

9.1.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

9.1.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

9.1.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku, 

gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa 

wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1.   Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

12.1.  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 

40% 



 
 

12.2. W zakresie doświadczenia Wykonawcy - dotyczy zakresu, o których mowa w pkt. 8.1.2. a), b) oraz pkt. 

   8.1.4. g). 

12.3. Punkty przyznawane za podane w pkt. 12.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 

Nr 

kryterium Wzór 

1 

Cena oferty - suma wszystkich elementów oferty opisanych w pkt. 4.1.1 - 4.1.12 

Dofc - punkty oferty w kryterium cenowym 

 
 
         najniższa oferowana cena 
Dofc      ------------------------------------------ X 60 pkt.  
            cena ocenianej oferty 

 
 
2 

 
W ramach kryterium Zamawiający ocenia doświadczenie w zakresie punktu 8.1.2. oraz osób z 

dozoru geologicznego określonych w pkt 8.1.4. g) Zapytania. Informacje o doświadczenie należy 

wskazać w formularzu ofertowym. Przez projekt Zamawiający rozumie jedną umowę z jednym 

podmiotem. Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane według poniższych wzorów: 

Dofd = Dpcg + Dprg + Ddg 

gdzie:  

Dofd - suma punktów w kryterium doświadczenie,  

Dpcg - ilość punktów za wykonane projekty ciepłowni geotermalnych,  

Dprg - ilość punktów za wykonane projekty robót geologicznych w celu poszukiwania wód termalnych o 

głębokości ponad 2000 m p.p.t.,  

Ddg - ilość punktów za pełnienie dozoru geologicznego podczas wiercenia otworów geotermalnych lub 

badawczych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych o głębokości minimum 2000 m 

p.p.t.. 

 
 

Dpcg= ilość punktów za wykonane projekty ciepłowni geotermalnych 

 
 - 1 projekt = 0 punktów, waga 0%, 
 - 2 projekty = 10 punktów, waga 10% 
 - 3 lub więcej projekty = 20 punktów, waga 20% 
 

Pprg = ilość punktów za wykonane projekty robót geologicznych w celu poszukiwania wód 

termalnych o głębokości ponad 2000 m p.p.t. 
 
  - 2 projekty = 0 punktów, waga 0%, 
  - 3-4 projekty = 5 punktów, waga 5% 
  - 5 lub więcej projektów = 10 punktów, waga 10% 
 

Ddg - ilość punktów za pełnienie dozoru geologicznego podczas wiercenia otworów 

geotermalnych lub badawczych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych 
o głębokości minimum 2000 m p.p.t. 
 
  - pełnienie dozoru na 2 otworach = 0 punktów, waga 0% 
  - pełnienie dozoru na 3 otworach = 5 punktów, waga 5% 
  - pełnienie dozoru na 4 lub więcej otworach = 10 punktów, waga 10% 

  

   

12.4. Oferta złożona przez wykonawcę może maksymalnie otrzymać 100 pkt. 

12.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 



 
 

12.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą łączną punktację, przy 

czym: 

 

Łączna liczba punktów = liczba punktów w kryterium Cena + liczba punktów w kryterium Doświadczenie. 

13. WARUNKI UDZAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA ORAZ INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 

108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2020 r, poz. 1492 z późn. zm.); 

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dostęp do potencjału technicznego oraz osób 

zdolnych do wykonania zamówienia; 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 

Podstawy wykluczenia określone zostały w art. 108 i w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

przedmiotowe zapisy o wykluczeniu znajdują się poniżej:  

 

Art. 108 [Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy] 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 

którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 

art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 



 
 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Art. 109 [Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy] 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator  lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

 

Powyższe oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i należy je złożyć 

wraz z ofertą.    

13.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów powinno 

jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. 

  
13.3. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

  prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej   

  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

          Powyższe oświadczenie stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego i należy je złożyć wraz z ofertą.    

13.4. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a 

niezgodność ma charakter istotny 

b) złoży  ofertę  niekompletną  tj.   nie  zawierającą oświadczeń  i  dokumentów wskazanych 

   przez Zamawiającego 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

13.5. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przys ługują mu środki 

ochrony prawnej. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

14.1. Do oferty przygotowanej na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do dokumentu 

zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

a) dowód wniesienia wadium, o ile jest ono wymagane, 

b) pełnomocnictwo, o ile Wykonawca działa przez pełnomocnika, 



 
 

c) oświadczenia stanowiące załącznik nr 4 i 5 do Zapytania ofertowego  
 

14.2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

14.3. Oferta i załączniki winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 

oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy/ów 

14.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy winno określać jego zakres oraz być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pe łnomocnictwa winno być złożone w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w kopii poświadczonej notarialnie. 

14.5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów obcojęzycznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

również ich tłumaczenie na język polski. 

14.6. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania. 

14.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

14.7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

14.8. Koszt przygotowania oferty oraz uczestnictwa w ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

14.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę: 

a) w sposób opisany w instrukcji  Bazy  Konkurencyjności, 

b) lub poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres Zamawiającego tj. 

zamowiania@pgkim-turek.pl (także w wypadku złożenia oferty poprzez lub Bazę 

Konkurencyjności). 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

15.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.12.2021 roku do godziny 10.00 poprzez: 

15.1.1. Bazę Konkurencyjności dostępną pod adresem: 

https://bazakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 

lub 

15.1.2. Wiadomość e-mail wysłaną na adres Zamawiającego  tj.  

zamowienia@pgkim-turek.pl 
 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek pok. Nr 19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021  o 

godz. 10.00. 

15.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.4. Podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający poda: 

a) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności  

gospodarczej albo zamieszkania wykonawców, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, których oferty zostały otwarte, 

https://bazakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

b) ceny zawarte w ofertach. 

15.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej    albo zamieszkania wykonawców, 

jeżeli jest miejscem    wykonywania działalności wykonawcy, krajowy numer 

identyfikacyjny, a w przypadku polskich wykonawców - numer REGON lub NIP, 

których oferty zostały otwarte, 

b) cenach zawartych w ofertach. 

c) kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający poinformuje obecnych 
Wykonawców  o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
oraz poda tę informację podczas sesji otwarcia ofert. 

 

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

16.1. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z 

prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z 

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili składania oferty. 

16.2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

16.3. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

16.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omy łek pisarskich, rachunkowych, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego.  

18. INFORMACJE DODATKOWE 

18.1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.2. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych 

przez wykonawców. 

18.3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupe łnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 

przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na 

zakres wprowadzonych zmian. 

18.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

18.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą który spe łnia warunki udzia łu w 

postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 

18.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 

przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy. 



 
 

18.7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1492 z póżn. zm.);. 

18.8. Wnioski,  zawiadomienia,  oświadczenia oraz informacje niestanowiące oferty,  składane w toku 

prowadzonego postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

18.9. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się: 

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oraz postaci elektronicznej: e-mail: 
zamowienia@pqkim-turek.pl 

- zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, postać dokumentowa: 

 

adres do korespondencji: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 

ul.. Polna 4,62-700 Turek 

z dopiskiem Numer sprawy: ........................................................  

18.10. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 

wskazywać  znak  sprawy  nadany  przez  Zamawiającego  lub  nazwę  zamówienia  nadaną 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu lub Zapytaniu Ofertowym. 

18.11. Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej na 4 dni przed terminem 

składania ofert. Zamawiający zaś obowiązany jest do udzielenia niezwłocznej odpowiedzi nie później 

jednak niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 

18.12. Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej http://www.bip.pqkim-

turek.pl/ oraz w Bazie konkurencyjności  

18.13. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

18.14. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 
 

a) kopie stosownych uprawnień budowlanych do projektowania oraz związanego z nadzorem i dozorem  

wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli 

wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek, 

b) w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną - umowę spółki w oryginale lub kserokopię 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

c) kopie polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia) na kwotę co najmniej 500 000,00 zł na cały 

okres realizacji zamówienia. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, każdy z wykonawców musi indywidualnie przekazać kopię w/w polisy ubezpieczeniowej. 

d) Kopie uprawnień osób, o których mowa w punkcie 8.1.4. Zapytania ofertowego. 
 

18.15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum). 

18.16. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

18.17. 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 

http://www.bip.pqkim-turek.pl/
http://www.bip.pqkim-turek.pl/


 
 

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: 

 

a) 

b) 

c) 

  

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  

i Mieszkaniowej Spotka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, przy ul. Polna 4 

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem Inspektora Ochrony 

Danych, iod@pqkim-turek.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego pn.  Wykonanie projektu  budowlanego i  

wykonawczego oraz  nadzór i dozór geologiczny wraz z nadzorem wiertniczym podczas wykonywania 

otworu termalnego Turek GT-2 dla zadania: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Turek wraz z jej 

podłączeniem do istniejącego systemu ciep łowniczego PGKiM Sp, z o. o." „ prowadzonym w 

trybie zasady konkurencyjności. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2. na  podstawie  art.  16  RODO  prawo do sprostowania  Pani/Pana danych  

osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

3. 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

5. Nie przysługuje Pani/Panu: 

6.  

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

 Osoba działająca w imieniu Zamawiającego  

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Opis przedmiotu zamówienia - wyciąg z „Koncepcji pracy geotermalnego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym Miasta Turek") 

2. Formularz oferty - Załącznik nr 2 

3. Wzór umowy - Załącznik nr 3  

4. Oświadczenie - Załącznik nr 4 

5. Oświadczenie –  Załącznik nr 5    


