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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.767.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,  

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254 

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

tel. (0-63) 28-00-307 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

 

„Wynajem sprzętu transportowo-budowlanego wraz z obsługą na potrzeby 

PGKiM Sp. z o.o. w Turku” 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku,  

           ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

 

2. Tryb udzielania 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. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

45-52-00-00-8  -wynajem dźwigów wraz z obsługa operatorską  

45-52-00-00-8  -wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  

60-12-21-30-9  -wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą  

 

 Przedmiotem zamówienia jest wynajem n/w sprzętu wraz z obsługą lub kierowcą na 

potrzeby PGKiM Sp. z o.o. 

 

      

Zadanie 1: Wynajem ładowarki wraz z obsługą łącznie  z  samochodem 

ciężarowym samowyładowczym wraz kierowcą   

Ładowność samochodu 10 ton  lub większa.  

Minimalne parametry wynajmowanego sprzętu:    

- pojemności łyżki 3,4 m3   

- możliwością wyładowania przy kącie wysypu 45°  na wysokości 3,1 m. 

 

Zadanie 2: Wynajem samochodu ciężarowego samowyładowczego wraz 

kierowcą.   

Samochód ciężarowy z trójstronnym wywrotem o DMC do 12 ton i ładowności 

od 6,5 ton  do 7,5 ton.  

 

Zadanie 3: Wynajem dźwigu samojezdnego wraz z obsługą. 

Parametry dźwigu samojezdnego: 

- napęd na 4 koła, 

- minimalny udźwig 7 ton, 

- wysokość podnoszenia 15 m. 

 

Zamawiający informuje, iż w przypadku zadania  nr 1  sprzęt transportowy będzie w 

szczególności wykorzystywany w wywozie osadu pościekowego (pulpa) z 

Oczyszczalni Ścieków  w Turku.    

 

Przewidywane ilości godzin wynajmu sprzętu: 

 

Zadanie 1:   2.000 godzin 

Zadanie 2:   2.000 godzin 

Zadanie 3:       96  godzin 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówienia uzupełniającego. 

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

 

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 
 

            Od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.  
 

6. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik    

     nr 2 do SWZ.  

3. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –  

    załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Wykaz sprzętu –załącznik nr 4 do SWZ wraz z kserokopiami  dowodów 

    rejestracyjnych pojazdów.(w przypadku pojazdów posiadających rejestrację) 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

    działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

    terminu składania ofert. 

6. Decyzję wydaną przez Starostę Powiatu Tureckiego zezwalającą na transport 

odpadów o następujących kodach: 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, 

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości, 20 03 06 –odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 20 03 99 – odpady 

komunalne nie wymienione w innych podgrupach,  17 05 04 - gleba i ziemia, w 

tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 19 08 01- skratki, 19 08 02 – 

zawartości piaskowników,  19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, 

19 08 99 inne nie wymienione odpady  – dokument ten złożyć należy w przypadku 

złożenia oferty na zadanie nr 2.  

7. Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy dokument ten 

złożyć należy w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2. 

8. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na 

pojazd, który będzie wykorzystywany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

dokument ten złożyć należy w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2. 

9. Decyzję wydaną przez Starostę Powiatu Tureckiego zezwalającą na transport 

odpadów o następujących kodach: 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe   – dokument ten złożyć należy w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 

1.  

 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty 

elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
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W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

Zażalenie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

- w sprawach dotyczących zamówień publicznych 

Sebastian Gałczyński –Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

tel. (063) 28 00 307, w godz. 8.00 – 10.00 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

Witold Gębalski – Wydział Transportu, Oczyszczania Miasta i  Administracji 

Gospodarczej  tel. (063) 280 03 36, w godz. 8.00 – 10.00  

 

9.  Termin związania ofertą. 

 

30 dni od terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej na maszynie lub komputerze oraz 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

Wszystkie strony powinny być ponumerowane. 

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł 

zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg 

nieograniczony na wynajem sprzętu transportowo-budowlanego wraz z obsługą  

na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku, nie otwierać przed 22.06.2017  r., godz. 

1000”, do siedziby Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

W przypadku załączenia kopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do 

oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu 

ofert przed upływem terminu składania ofert.  

Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej 

zapieczętowanej kopercie z napisem: „Wynajem sprzętu transportowo-

budowlanego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku„ oznaczonej 

dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”. 

Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

Każdy z wykonawców może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SWZ. 

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym 



 5 

terminie do dnia 22.06.2017 r. do godz. 930 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 PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój 

nr 19 w dniu 22.06.2017  r., godz. 1000 

 

12. Opis sposobu obliczania cen. 

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty 

niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania 

zamówienia. 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. 

Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom z wyjątkiem stosowanych zapisów w umowie. 

 

13.  Środki odwoławcze. 

 

1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zamawiającego skargi na 

jego czynności w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 

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

wyborze oferty. 

3. W skardze Wykonawca przedstawia 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. Zamawiający po rozpatrzeniu skargi: 

- skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do je uwzględnienia, 

- skargę odrzuca, jeśli była wniesione po terminie, 

- uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem postępowania albo 

powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 

14.  Załączniki do SWZ. 

 

Załącznik nr 1 –  wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 –  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w   

          postępowaniu 

Załącznik nr 3 -  oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o   

                    udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 4 –  wykaz sprzętu 

Załącznik nr 5 –  istotne postanowienia umowy 

 


