
 
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:  
„Budowę parkingu dla samochodów osobowych pracowników PKM Sp. z o. o. zlokalizowanego 
w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73” 
I. Miejsce realizacji:  

 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU, 41-219 Sosnowiec, ul 
Lenartowicza 73. 

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 „Budowa parkingu dla samochodów osobowych pracowników PKM sp. z o. o. 
zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73”. 
 
B. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
Realizacja przedmiotu zamówienia opisanego w części A wymaga wykonania przede wszystkim: 

1) uzupełnienia podbudowy, 
2) nawierzchni asfaltowej (parkingu oraz przed wjazdem na parking), 
3) instalacji oświetlenia parkingu, 
4) szlabanu wjazdowo-wyjazdowego na parking wraz z wykonaniem fundamentu i instalacji zasilającej (szlaban 

elektromechaniczny NICE typ  
L-BAR o długości ramienia do 9 metrów przeznaczony do pracy bardzo intensywnej do 150 cykli/h, 
wyposażony w: fotokomórki, wbudowane oświetlenie w pokrywie, podporę ramienia, dwie klawiatury kodowe 
do otwierania szlabanu przez kierowców (wraz z słupkami), diodowe światła w górnej części ramienia, nalepki 
ostrzegawcze na ramię. 
 

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

1) projektu budowlanego, 
2) przedmiaru robót – roboty drogowe uzupełniające dla budowy parkingu, 
3) przedmiaru robót budowlanych część elektryczna. 

 
D. Informacje dodatkowe 

1) Informujemy, że część robót opisanych w projekcie budowlanym dotycząca podbudowy została wykonana. W 
przedmiarze robót określono roboty, które należy wykonać – uzupełnić dla budowy parkingu. 

2) Projekt budowlany nie uwzględnia wykonania szlabanu wjazdowo-wyjazdowego. Szlaban należy jednak 
wykonać w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Szlaban został opisany w przedmiarze robót oraz w 
niniejszym SIWZ. Miejsce usytuowania szlabanu zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

3) Projekt budowlany nie uwzględnia wykonania uzupełnienia podbudowy i nawierzchni asfaltowej przed 
wjazdem-wyjazdem z zaprojektowanego parkingu. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia takie 
uzupełnienie podbudowy i nawierzchni asfaltowej należy jednak wykonać. Przedmiotowy zakres robót został 
określony w przedmiarze robót, a dokładne miejsce zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 

E. Warunki gwarancji 
Okres gwarancji - 36 miesięcy. 
 
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: 1 000,00 zł (słownie : jeden tysiąc 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:   na stronie internetowej Zamawiającego 
www.pkm.pl 
 
 
XII. Termin składania ofert upływa dnia 22 października  2018.r. o godzinie 10:00.  
 
XIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 października 2018.r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 

(sala  konferencyjna, I piętro). 
  
 

http://www.pkm.pl/�

	OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
	A. Opis przedmiotu zamówienia


