
 
 
                                              OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM  
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. 
śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 32 292 74 45, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza 
przetarg otwarty do 418 000 tys. euro, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” 
 
na : „dostawę i montaż kompletnej linii diagnostycznej układów zawieszenia oraz układów hamulcowych” 

 
1. Miejsce realizacji:  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  UL. LENATROWICZA 
73,   

2. Adres pod którym można uzyskać dokumentację oraz należy składać oferty: 
 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  
UL. LENARTOWICA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200. 

3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: 
 Edyta Gruchała 

 
 4.  Krótki opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej linii diagnostycznej układów zawieszenia oraz układów 
hamulcowych przeznaczonej do: 

1) wyznaczania rzeczywistego wskaźnika siły hamowania (obliczanego automatycznie), 
2) wyznaczania wahania sił hamowania i oporów toczenia, 
3) przeprowadzenia badania układów hamulcowych, 
4) kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego, 

zwanej dalej „linią diagnostyczną”. 
 
 
5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

6. Termin realizacji (wymagany):  
1) Ustala się końcowy termin montażu i dostawy linii diagnostycznej - do 12 tygodni od dnia podpisania 

Umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r. 

2) Termin ujęty w ust. 1 nie uwzględnia czasu trwania procedur administracyjno-prawnych oraz oczekiwania na 
prawomocne przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Procedury te będą 
realizowane zgodnie z narzuconymi terminami przez stosowne urzędy i instytucje oraz KPA. 

 
7. Wadium –3 000 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych). 
 
8.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: 
 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1)  wykażą spełnienie  warunków udziału w postępowaniu określonych w§13 ust.1 zasad, a dotyczących 

posiadania: 
a)  wiedzy i doświadczenia,   
b) sytuacji finansowej, 
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których 
mowa  w § 8 ust.2 pkt od 2 do 14 zasad, 

3) potwierdzą, że oferowana linia diagnostyczna odpowiada wymaganiom określonym przez Zmawiającego 
w  Rozdziale I części B i C SIWZ. 

 
 
9. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1: 

1) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną dostawę wraz z  montażem linii diagnostycznej za 
cenę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), 

2) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie  
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 000,00zł (słownie: dwieście 
tysięcy złotych 00/100), 



3) w zakresie warunku wskazanego pod lit. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobą, 
która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 
 

 
 

10.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust ust. 8 pkt 1: 
 Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 
 
10. 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale ust. 8 pkt 1 lit. a), 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku, 
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw 

linii diagnostycznych wraz z montażem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składaniem ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączył dowody (w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  potwierdzające, że dostawy, te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
10. 2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b), Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca złożył: 
      1)  oświadczenie o spełnieniu tego warunku, 

2) informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
10.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. c), Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca złożył: 
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku, 
2) wykaz osób (na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ ) , które będą uczestniczyć w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
sposobie dysponowania tymi osobami, 

3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych do 
wykonania zamówienia osób na okres korzystania z nich  przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o 
którym mowa w pkt. 2, Wykonawca wykaże osoby, którymi nie dysponuje. 

 
 

 
10. 4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca złożył: 
1) oświadczenie3 o spełnieniu tego warunku, 
2) dokumentację techniczną w skład, której wchodzi opis techniczny, który powinien zawierać informacje oraz 

dane (określone w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia) zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z  
2008r., Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), 

3) certyfikat zgodności ITS lub innej upoważnionej do tego typu certyfikacji jednostki dla linii diagnostycznej i 
urządzeń wchodzących w jej skład, 

4) oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.2017, poz. 1226) -  dla linii diagnostycznej oraz jej 
wyposażenia dodatkowego. 

 
 
10.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego  postępowania w okolicznościach, o 

których mowa  w  ust8 pkt 2, Zamawiający żąda: 
 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca 
złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ), 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust 2 pkt 2 , pkt 
3, pkt 7 zasad, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 



3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad, 

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego 
oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  3c do niniejszej SIWZ, 

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne– Zamawiający zaleca 
złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  3c do 
niniejszej SIWZ, 

8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 716) – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na 
druku stanowiącym załącznik nr  3c do niniejszej SIWZ. 

 
 

11. Kryteria oceny ofert:  
 
1) – cena ofert – 90 %, 
2) okres gwarancji – 4 %, 
3) unifikacja urządzeń wchodzących w skład linii diagnostycznej – 3 %, 
4) serwis – 4% 
 

 
12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: na stronie internetowej Zamawiającego 

www.pkm.pl 
 
 
14. Termin składania ofert upływa dnia 03 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00.  
 
15. Otwarcie ofert nastąpi dnia  03 sierpnia  2017 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118  

(sala konferencyjna, I piętro). 
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