OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa pomp na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Turku”
1.Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomp a w szczególności:
- 6 szt. pomp głębinowych wraz z elektronicznym zabezpieczeniem silnika
- 5 szt. pomp pionowych – wielostopniowych,”In-line”,
- 5 przetwornic częstotliwości,
- zespołu zabezpieczeń,
- sterownika.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:
- nadzór Wykonawcy nad montażem pomp przez Zamawiającego (przez nadzór Zamawiający
rozumie kontrole i dozór przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego podczas montażu
przez nich pomp) ,
- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA pomiędzy szafą a pompami w pompowni II stopnia
( w ciągu 30 dni od dnia zamontowaniu pomp przez Zamawiającego),
- próbny rozruch pomp ( w ciągu 30 dni od dnia zamontowaniu pomp przez Zamawiającego)
przez próbny rozruch Zamawiający rozumie rozruch w celu określenia, czy wszystkie
elementy pracują prawidłowo i czy urządzenia podczas pracy osiągają prawidłowe parametry.
1.3. Dokładna specyfikacja urządzeń, czynności i usług, które Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć i wykonać w ramach realizacji zamówienia, stanowią Załączniki Nr 5 do SWZ.
CPV: : 42122000-0 - Pompy
Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od daty uruchomienia
pomp.

2.Termin i miejsce złożenia oferty
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 terminie do
dnia 18.06.2019 r. do godz. 1130 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 18.06.2019 r., godz. 1200 .
3.Termin wykonania zamówienia.
Dostawa pomp i pozostałych elementów pompowni w terminie do 60 dnia od dnia zawarcia umowy.
Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA pomiędzy szafą a pompami w pompowni II stopnia w ciągu
30 dni od dnia zamontowaniu pomp przez Zamawiającego.

4.Informacje o dokumentach, 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,
karty katalogowe na zaoferowane urządzenia.

5. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
w zakresie przedmiotu postępowania:
Henryk Drobenka – tel. (063) 28 00 313, od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400
w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do
1400
6. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub
pobrać ze strony internetowej Spółki www.pgkim-turek.pl menu tematyczne przetargi.

