
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.  

ul. Wspólna 6; 62 – 045 Pniewy 

 
Pniewy, dnia 9 kwietnia 2019 r.  

 
Numer postępowania: 1/DWT/2019 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

przetarg pn.: 

„Budowa sieci wodociągowej w Pniewach w ul. Polna, Wspólna – spinka sieci” 
 

1. Zamawiający: 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pniewach,  

ul. Wspólna 6, 62 - 045 Pniewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000177961, wysokość kapitału zakładowego: 

19.803.500,00 zł, NIP: 787 14 26 929, Regon: 630789190, 

telefon: 61 291 03 20 

adres e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl,  

  

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ i dokumenty: 

WWW: http://ppk-pniewy.pl/ 

 

3. Tryb postępowania:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu na zasadach 

określonych w Regulaminie udzielania zamówień Pniewskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o. o. w Pniewach z dnia 2 października 2017 r. Do niniejszego 

zamówienia nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

4. Numer postępowania:  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem: 1/DWT/2019. 

Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

5. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Budowa sieci wodociągowej w Pniewach w ul. Polna, Wspólna – spinka sieci”  
  

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 
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    45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, 

    45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów        

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

3. Zakres rzeczowy robót: 

1) Budowa sieci wodociągowej, rura dwuwarstwowa PE SDR17, PN 10,                     

DN 160,  L = ok. 182,0 mb. 

2) Budowa węzłów W1, W2, W3.   

3) Zagęszczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.  

4) Zaleca się, wykonanie prac metodą przewiertów sterowanych.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich czynności związanych z realizacją 

zadania, określonego w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności: 

1) roboty przygotowawcze, demontażowe, porządkowe, oznakowanie                             

i zagospodarowanie placu budowy, w tym pod względem przepisów BHP i ppoż, 

2) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  

3) utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,  

4) dozorowanie budowy,  

5) transport materiałów i ich składowanie.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia OC placu budowy oraz uiszczania opłat 

za czasowe zajęcie dróg. Wykonawca ponosi koszty ewentualnych odszkodowań 

powstałych z winy Wykonawcy, a także koszty odbiorów wykonanych prac. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy na okres 5 lat. 

7. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca przed obliczeniem ceny 

oferty powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 

1) dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania, przedmiarami 

robót, 

2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia 

oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 

8. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. 

9. Potwierdzeniem zakończenia zadania jest podpisanie przez Strony protokołu wykonania 

umowy. 

6.    Miejsce i termin składania ofert:  

1) ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego, 

2) termin do składania ofert upływa dnia  24 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:00 

3) oferty złożone po terminie, określonym w pkt 2), zostaną zwrócone Oferentom nie  

otwarte, 



4) oferty otrzymane za pośrednictwem poczty po wyznaczonym terminie będą uznane 

za złożone po terminie i zostaną zwrócone, 

5) oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), zaadresowanej wg wzoru: 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., 

ul. Wspólna 6, 62 - 045 Pniewy 

„Budowa sieci wodociągowej w Pniewach w ul. Polna, Wspólna – spinka sieci”  

NIE OTWIERAĆ przed: 2019 – 04 – 24,  godz. 10:30 

6) koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi zawierać nazwę i adres Oferenta 

7. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących 

zamówienia: 

Uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych  

z niniejszym zamówieniem jest: 

Adam Szukała 

tel. 61 29 103 20, tel. kom. 507 139 864 

e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl 

w godzinach 8:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku 
 

8. Informacja o wysokości i formach wniesienia wadium 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 

1.500,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). Wadium może zostać wniesione  

w postaci: kwoty pieniężnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej. 

 

9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej 

Zamawiającego: WWW: http://ppk-pniewy.pl/ 

 

10. Klauzula informacyjna RODO 

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 Pani/Pana danych osobowych jest Pniewskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach przy 

ulicy Wspólnej 6 (zwana dalej „Zamawiającym”) wpisana do rejestru przedsiębiorców 

http://ppk-pniewy.pl/


prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177961, 

legitymująca się następującym numer NIP 7871426929 oraz numerem REGON 

630789190, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 13.803.500,00 złotych; 

 u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można skontaktować się pod numerem telefonu 61 29 103 20 lub za pośrednictwem 

dedykowanego adresu e mail: iodo@ppk-pniewy.pl   

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na  

 W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe 

osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków 

wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą 

mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, 

którym Zamawiający zleci to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom 

(placówkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub 

instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez 

okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na niej obowiązków prawnych,                     

w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe,                     

w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz 

wierzytelności przez Zamawiającego;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO1;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

                                                 
1
 UWAGA:  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 


