
 
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 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: 
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na dachu budynku administracyjnego 
zlokalizowanego na terenie zajezdni autobusowej w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 60” 
I. Miejsce realizacji:  

 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU, 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: 
• Edyta Gruchała 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
A. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na dachu budynku 
administracyjnego zlokalizowanego na terenie zajezdni autobusowej w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 
60. 
 

 
B. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia opisanego w części A wymaga wykonania: 
1) systemowej konstrukcji wspornej, 
2) montażu modułów fotowoltaicznych, 
3) montażu inwertera, 
4) okablowania, 
5) zabezpieczenia przepięciowego i odgromowego instalacji, 
6) zabezpieczenia nadprądowego AC i DC, 
7) dokumentacji powykonawczej. 

 
 
C. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji  projektowej, która składa się z: 

1) koncepcji instalacji fotowoltaicznej - stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, 
2) projektu budowlano-wykonawczego - stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 
3) projektu budowlanego- stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 
4) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, 
5) przedmiaru -stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

 
D. Podział zamówienia na etapy. 
 
Przedmiot zamówienia nie dzieli się na etapy. 
 
 
E. Minimalne wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji 
 
Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne – 144 miesiące, licząc od protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia. 
 

 
 



F. Dodatkowe wymagania i informacje. 
 
 Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) montażu instalacji fotowoltaicznej z materiałów i urządzeń posiadających certyfikaty zgodności z 
odpowiednimi normami lub deklaracjami zgodności z aprobatą techniczną, 

2) ustalenia Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3) wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 

 
 
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 całego przedmiotu zamówienia  w terminie do 60 dni, licząc od dnia 
podpisania umowy. 

 
VII. Wadium : 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych 
00/100). 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 
 
 
Zgodnie z SIWZ 

 
IX. WYKAZ   OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 

 
Zgodnie z SIWZ 

 
 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
1) cena  oferty  - 100%, 
 
 
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 dnia24 maja  2087.r. o godzinie 10:00.  
 
XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 maja 2018.r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala 

 konferencyjna, I piętro). 
  
 

http://www.pkm.pl/�
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