
 

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:  „Dostawa i montaż całorocznych kontenerów socjalno-sanitarnych wraz z wykonaniem nowego podłoża pod 

niniejsze kontenery na przystanku autobusowym przy ul. Kościuszki w Będzinie (pętla autobusowa)”. 

 

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 jest „Dostawa i montaż całorocznych kontenerów socjalno-sanitarnych wraz z 

wykonaniem nowego podłoża pod niniejsze kontenery na przystanku autobusowym przy ul. Kościuszki w 

Będzinie (pętla autobusowa)” . 

2. Kod CPV: 44211110 - baraki. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) dostarczenie kontenera tymczasowego. Kontener tymczasowy o wymiarach minimalnych  6,0 x 2,4 m, musi 

składać się z toalety oraz pomieszczenia socjalnego wyposażonego w stół, krzesła, oświetlenie i gniazda 

wtykowe. Wraz z kontenerem tymczasowym należy dostarczyć toaletę typu toi toi. Kontener tymczasowy 

należy zasilić z istniejącego przyłącza elektrycznego ze starego kontenera. Do kontenera tymczasowego 

należy doprowadzić również instalację wodną w celu umożliwienia korzystania z umywalki.  

Kontener tymczasowy musi zostać dostarczony na okres od dnia poprzedzającego demontaż istniejącego 

kontenera i pozostać do dyspozycji pracowników Zamawiającego do dnia protokolarnego odbioru nowych 

kontenerów.  

Kontener tymczasowy należy usytuować nieopodal istniejącego kontenera na przystanku autobusowym 

przy ul. Kościuszki w Będzinie (pętla autobusowa), w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

b) Rozbiórka i utylizacja istniejącego kontenera socjalno-sanitarnego. 

c) Rozbiórka starego podłoża pod kontenerami. 

d) Wykonanie nowego podłoża pod posadowienie nowych kontenerów wraz z wykonaniem podejść wodno-

kanalizacyjnych. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie został 

uwzględniony jakiś element, który jest konieczny do wykonania, aby kontener mógł pełnić swoją funkcję 

należy go również uwzględnić w cenie oferty. 

e) Wykonanie, dostarczenie i montaż kontenerów. 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis kontenerów zaplecza socjalno-sanitarnego.” 

f) Przyłączenie sieci wodno – kanalizacyjnej i sieci elektrycznej oraz uruchomienie urządzeń (wyposażenia 

kontenerów). 

g) Demontaż tymczasowego kontenera. 

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 60 dni, licząc od dnia podpisania 

umowy. 

 

VII. Wadium : 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 



 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)  wykażą spełnienie  warunków udziału w postępowaniu określonych w§13 ust.1 zasad, a dotyczących: 

a)  posiadania wiedzy i doświadczenia,   

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

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 oferowany kontener odpowiada wymaganiom określonym przez Zmawiającego w  

Rozdziale I części  SIWZ oraz załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w  

     ust. 1 pkt 1, i tak: 

 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 kontenera za cenę nie 

mniejszą niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz wykonali przynajmniej 

jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu fundamentu za cenę nie mniejszą niż 50 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesią tysięcy złotych 00/100) lub wykonali kompleksową usługę polegającą na dostawie, 

montażu kontenera oraz wykonaniu fundamentu za cene nie mniejszą niż 120 000,00 zł (słownie: sto 

dwadzieścia 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 80 000,00 zł (słownie: 

osiemdziesięciu tysięcy złotych 00/100), 

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1,  będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą:  

 1) oświadczenie
1
 o spełnieniu tych warunków, 

 2) dokumenty wymagane i żądane informacje, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2,ust. 2 pkt 2, 

ust. 3 pkt 2, i (lub) ust. 5 niniejszej SIWZ. 

 

4. Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą: 

1) oświadczenia
2 
, 

2) dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2 do 8 i (lub) ust. 6, lub ust. 8 i ust. 

10 niniejszej SIWZ.  

 

5. Ocena, spełnienia przez oferowany kontener wymagań określonych przez Zamawiającego,  o których  mowa w 

ust. 1 pkt 3, będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą: 

1) oświadczenie
3 
, 

 

6. Niespełnienie chociażby jednego z warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1, niniejszej SIWZ, 

niewykazanie, że oferowany kontener spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz niewykazanie 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, powodować będzie 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania (§ 8 ust.2 zasad) oraz odrzucenie jego oferty (§ 8 ust. 5 zasad). 

Za niespełnienie wymaganego warunku, z zastrzeżeniem zapisu § 16 ust. 1 pkt 1 zasad,  uważane będzie: 

1) brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów,  

2) złożenie któregokolwiek z wymaganych oświadczeń i dokumentów  o treści innej niż wymagana. 

 

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 lit. a) 

niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 

1) oświadczenie
1
 o spełnieniu tego warunku, 

                                                           
1
 Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3a  do SIWZ 

2
 Zamawiający zaleca, aby oświadczenia te były złożone na drukach stanowiących  załączniki nr  3b i 3c do SIWZ  

3
Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3d  do SIWZ 

 



2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw 

kontenerów 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, usługi i roboty budowlane te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

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

niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 

      1)  oświadczenie
1 
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. 

3. Wykonawca może: 

1) polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącymi go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

2) polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Zamawiający w takiej sytuacji  wymaga przedłożenia informacji (w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę lub te podmioty), o której mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego 

Rozdziału, a dotyczącej tych podmiotów. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument, w  którym będą zawarte informacje, 

iż podmiot trzeci zobowiązuje się do solidarnej odpowiedzialności finansowej (w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na sytuacji finansowej tego podmiotu) za przedmiot zamówienia, który Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać na rzecz Zamawiającego, 

 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę lub te podmioty), o których 

mowa w ust. 7 niniejszego Rozdziału. 

5. 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 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. 

 

 

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  - 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 dnia 24 lipca 2018.r. o godzinie 10:00.  

 

XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala 

 konferencyjna, I piętro). 

  

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
http://www.pkm.pl/

