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 032 292 74 45, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza
przetarg otwarty do 443 000 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: „sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej”.
I. Miejsce realizacji:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,
1) ODDZIAŁ SOSNOWIEC UL. LENARTOWICZA 73,
2) ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA, Al. PIŁSUDSKIEGO 60.
II. Adres pod którym można uzyskać dokumentację oraz należy składać oferty:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,
UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200.
III. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
 Renata Mansel - Wróbel
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zwanych
dalej „towarami”.
2. Kod CPV: 18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki, 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna
odzież robocza i dodatki, 18110000-3 Odzież branżowa, 18113000-4 Odzież przemysłowa, 18141000-9
Rękawice robocze, 18143000-3 Akcesoria ochronne, 18200000-1 Odzież wierzchnia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy towarów ujętych w załączniku nr 6 do SIWZ, obejmujące
swym zakresem: ubranie kwasoodporne, fartuch kwasoodporny, ubranie niepalne, trzewiki spawalnicze,
rękawice spawalnicze, trzewiki olejoodporne ocieplane, kalosze z wkładką ocieplaną damskie, półbuty robocze
damskie, buty robocze damskie ocieplane, rękawice gumowe gospodarcze, rękawice gumowe olejoodporne,
rękawice drelichowe ocieplane, rękawice bawełniane ze ściągaczem, rękawice wzmacniane drelichowe,
rękawice dziane powlekane ”wampirki”, rękawice powlekane latexem lub nitrylowe, rękawice bawełniane
powlekane, ubranie drelichowe, koszula flanelowa, podkoszulek z krótkim rękawem, podkoszulek z długim
rękawem, kalesony, czapka z daszkiem, kurtkę przeciwdeszczową, ubranie drelichowe ocieplane, czapkę
zimową, kamizelkę ocieplaną, fartuch drelichowy, fartuch stylonowy, kurtkę zimową, kamizelkę ostrzegawczą,
okulary ochronne przeciwodpryskowe, kombinezon malarski, półmaska z zaworkiem, okulary przeciwsłoneczne,
trzewiki olejoodporne, nakładki ochronne na obuwie.
V. Oferty częściowe i wariantowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin realizacji (wymagany):
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 36 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy.
VII. Wadium :
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w§13 ust.1 pkt 2 zasad, a
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których
mowa w § 8 ust.2 pkt od 2 - 14 zasad,
3) potwierdzą, że oferowane towary odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w
rozdziale I część A i B SIWZ.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy odzieży
roboczej oraz środków ochrony indywidualnej na łączną cenę co najmniej 200 000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych),
- dla dostaw rozpoczętych wcześniej niż trzy lata wstecz przed w/w terminem Wykonawcy zobowiązani
są wykazać wymaganym wolumenem dostaw przypadających na okres trzech lat przed terminem
składania ofert;
- dla dostaw wykonywanych i niezakończonych, należy podać kwotę dostaw już zrealizowanych;
wartości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia,
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust 1 pkt 1 niniejszej
SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający
zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 4 a do SIWZ).
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust 1 pkt 3 niniejszej
SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe
oświadczenie na druku stanowiącym załącznik 5 do SIWZ),
2) deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie przez oferowane towary wymagań określonych w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).
3) wzorcowy egzemplarz dla każdego towaru.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których
mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe
oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 4b,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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,
3) aktualnej 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,
Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowej informacji z KRK dla organu
nadzorczego oraz prokurentów.
4) aktualnego 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, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) aktualnego 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.
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 4 c 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 4 c 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 z późn. zm.)
– Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 4 c do
niniejszej SIWZ.
Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 5, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę wydruków komputerowych aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEDIG Zamawiający nie wymaga
potwierdzenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) cena oferty - 70%,
2) jakość i estetyka wykonania – 30%
XI. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok.: 200
2) za zaliczeniem pocztowym,
3) na stronie internetowej Zamawiającego www.pkm.pl
XII. Cena SIWZ – 20 zł
XIII. Termin składania ofert upływa dnia22.01.2018.r. o godzinie 10:00.
XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala
konferencyjna, I piętro).

