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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

 

Dostawa rur i kształtek preizolowanych na potrzeby Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 

 

 

 
 



 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

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

Tel. (063) 28 00 326, 28 00 321; 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 nieposiadającą 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 jednorazowa dostawa rur i kształtek preizolowanych o 
parametrach technicznych określonych w Załączniku  nr 6 do SWZ tj. Specyfikacji 
technicznej i wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w  Załączniku nr 5 do SWZ, 
tj. Wykazie asortymentowo-cenowym. 
Wypełniony wykaz asortymentowo-cenowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z 
ofertą. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcznej gwarancji na zaproponowany 
przedmiot zamówienia. 

 
      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na realizację zadania. 
 

      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych na realizację zadania. 

 

5. Termin i warunki wykonania zamówienia. 
 
     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia jednorazowo w   ciągu 

14 dni od dnia podpisania umowy dostawy.  

 
6. Opis warunków udziału dostawcy w postępowaniu o zamówienie. 
 
     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, 
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     co Wykonawca winien potwierdzić przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków  
     udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. 
 

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 Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3.  
➢ oświadczenia i badania określone w Specyfikacji technicznej i wymaganiach 

dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. 
 

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą mailową  
zamowienia@pgkim-turek.pl  
Oferta obligatoryjnie musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z  zapisami pkt. 12 
SWZ. 

 
 
8.1. Informacje dotyczące wyjaśnienia SWZ. 
  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SWZ w 
terminie co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem otwarcia ofert. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień poprzez wysłanie 
treści wyjaśnień zainteresowanemu Wykonawcy oraz wszystkim Wykonawcom, 
którzy otrzymali SWZ. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień 
dotyczących SWZ. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed jego upływem.  
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia natychmiast wszystkich 
Wykonawców, którzy otrzymali SWZ. 

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

     w zakresie przedmiotu postępowania 
     Arkadiusz Piekarski – tel. 63 28 00 326, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 

 
     w zakresie procedury postępowania 
     Sebastian Gałczyński – tel. (063) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 800         
     do 1400   
     

10. Wymagania dotyczące wadium. 
    
     Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
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11. Termin związania Wykonawcy ofertą. 
 
     30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

➢ oferta powinna być sporządzona przez dostawcę 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 dostawcy 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 dostawcy w 
obrocie prawnym oraz opatrzone datą poświadczenia,  

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

➢ miejsca w których zostaną dokonane poprawki muszą być parafowane przez 
osobę reprezentującą dostawcę i opatrzone datą, z tym, że niedopuszczalne 
są poprawki naniesione na jakiekolwiek element cenotwórczy oferty, 

➢ do oferty dostawca 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 „Przetarg 
nieograniczony  na dostawę rur i kształtek preizolowanych na potrzeby 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Turku. Nie otwierać przed 01.08.2022 r. godz. 12.00”.  
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. 

➢ uwaga: w przypadku gdy ofertę składają występujący wspólnie dostawcy 
prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oferta winna 
być podpisana przez wszystkich wspólników występujących ze wspólną 
ofertą, chyba, że inny sposób reprezentacji wynika z umowy spółki lub 
dołączonego do oferty upoważnienia wspólników. Każdy z występujących ze 
wspólną ofertą dostawców winien indywidualnie złożyć oświadczenie zgodne 
z treścią załącznika nr 4 do specyfikacji oraz aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

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

 



 

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 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
     01.08.2022 r. do godz. 11.30 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 01.08.2022 r. godz. 12.00”. 

 

14. Opis sposobu obliczania oferty. 
 
     Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty  
     niezbędne do poniesienia przez dostawcę 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. 
 
             1.KRYTERIA OCENY OFERT 
                Przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny: 
                cena brutto - waga kryterium – 100 %, 
 
            1) według kryterium : cena brutto: 
            Ilość punktów = najniższa oferowana cena/ 
            cena oferty badanej x 100 pkt , 

 

16. Tryb ogłoszenia o wyniku postępowania i zawarcia umowy w sprawie  
       zamówienia  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 3 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później niż przed upływem terminu związania z ofertą, 

➢ 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 dostawcę na przedmiot zamówienia. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
     Wykonawca 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 jej 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. 
 

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; 

▪ w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku,                
ul. Polna 4, 62-700 Turek powołany został inspektor ochrony danych osobowych, 
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 – 80/2022 
na dostawę rur i kształtek preizolowanych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku;       

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

▪ Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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, 
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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 Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia 
  Załącznik nr 4 – Istotne postanowienie umowy 
  Załącznik nr 5 – Wykaz asortymentowo-cenowy 
  Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

 
 
 
SWZ zatwierdził: 

 
Turek, dnia   …………………. r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

DGK-GRAIZ/SG - 80/2022 
Załącznik nr 1 

                                                                                                                                  do SWZ 

 

…………………………………… 
           (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

F O R M U L A R Z      O F E R T O W Y 
 

                                                         
                                                                                Do 
                                                                                Przedsiębiorstwa Gospodarki  
                                                                                Komunalnej i Mieszkaniowej 
                                                                                Spółka z o.o. 
                                                                                ul. Polna 4 
                                                                                62-700 Turek 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zaproszenia na wykonanie 
zamówienia pn: 
 

„Dostawa rur i kształtek preizolowanych  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 

podatek VAT:           PLN 

razem brutto:           PLN 

słownie brutto:           PLN 

 
1. Oświadczamy, że podane ceny są niezmienne do końca realizacji zamówienia. 

2.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na swój koszt i     

     odpowiedzialność . 

3. 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, ponumerowanych od nr ........do nr …..…… . 

 



 

 

7. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

    - ………………………………………………………………. 

 

 

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



 

DGK-GRAIZ/SG -62/2022                                                                                             Załącznik nr 2  
                                                                                                                          do SWZ  

 

………………………………. 
        (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 
 
 
     Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 
wykonanie zamówienia pn: 
 
 

Dostawa rur i kształtek preizolowanych 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 potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówień. 
 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    
      zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                         …………………………………… 
           (miejscowość i data)                                                                       (podpis osoby lub osób uprawnionych do 
                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy)  

 
 
 
 
 



 

DGK-GRAIZ/SG - 80/2022                                                                                                Załącznik nr 3 
                    do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEWYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
 

      

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

„Dostawa rur i kształtek preizolowanych na potrzeby 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Turku” 

 
 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych przesłanek:  

 

Z niniejszego postępowania 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),  

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, pzp 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.  



 

 

7) 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,  

8) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań określonych w „SWZ, 

ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.  

9) 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,  

10) 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 4 
                                                                                                                                  do SWZ 

 
Istotne postanowienia umowy nr…….( wzór) 

 
W dniu ………….. 2022 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  
 

Niniejszą umowę strony zawierają w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia na zakup i dostawę rur i kształtek preizolowanych na potrzeby 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku w 
której Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy jako najkorzystniejszą. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć cały przedmiot zamówienia tj. wszystkie 
elementy zawarte w wykazie asortymentowo-cenowym w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania niniejszej umowy.     
 

§ 3 
 
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy  
podczas  realizacji  przedmiotu  umowy. 

 
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie  Wykonawcy,   
    zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ……………..…….2022 r. w kwocie: 
 

➢ łączna wartość netto: ………………………………..……………………zł 



 

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

2. Nie przewiduje się możliwości zmiany wynagrodzenia przez cały okres     
    obowiązywania umowy, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia. 

 
§ 5 

 
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  umówionego  wynagrodzenia  w  

terminie 30 dni  od  otrzymania przez Zamawiającego  faktury  VAT  za  
wykonanie  dostawy stanowiącej  przedmiot  umowy. 

2. Faktura może zostać wystawiona po potwierdzeniu odebrania przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy protokołem odbioru podpisanym bez uwag 
przez Strony.  

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać rachunek, który znajduje się na „białej 
liście podatników VAT” i jedynie na taki rachunek Zamawiający dokona przelewu 
środków pieniężnych.    

 
§ 6 

 
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego usterek i wad w dostarczonych przez 
Wykonawcę   rurach preizolowanych i kształtkach, Wykonawca zobowiązuje się 
usunąć stwierdzone wady przedmiotu dostawy w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego. 
 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca udzieli 60 – miesięcznej gwarancji (od dnia dostarczenia  
Zamawiającemu) na przedmiot dostawy potwierdzonej pisemnymi kartami 
gwarancyjnymi złożonymi przed wystawieniem faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis pogwarancyjny na przedmiot 
dostawy. 

 
§ 8 

 
Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  
umowy  w  formie  kar  umownych  w  następujących  wypadkach  i  wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną : 

1)  Za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostarczeniu przedmiotu zamówienia karę w  
wysokości  0,1 %  licząc  od  wartości  całości  wynagrodzenia  określonego  
w   § 4  niniejszej  umowy. 

2) W  razie   odstąpienia  od     umowy     z    przyczyn   zależnych   od  
 Wykonawcy   - w  wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną :                                   



 

1) W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 
 Zamawiającego  - w   wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia  i  za 
dotychczasowy zakres  dostaw. 

3. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 9 
 

Jakiekolwiek zmiany i  uzupełnienia  umowy  dokonuje się w formie pisemnej w 
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.  
 

§ 10 
 

Strony  są zobowiązane do wzajemnego współdziałania i rozstrzygania wszelkich 
sporów w sposób polubowny, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
właściwym do rozstrzygania sporu będzie Sąd Gospodarczy. 
 

 
§ 11 

 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  
kodeksu  cywilnego. 

 
§ 12 

 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem Państwa  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  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  
każdej  ze  stron. 
 
 
 
Wykonawca:        Zamawiający: 


