
 

 

 

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, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza przetarg otwarty do 418 

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 : „dostawy nowych opon na osie kierowane do autobusów komunikacji miejskiej w rozmiarach: 275/70 R 

22,5 w ilości 300 sztuk”  

 

1. Miejsce realizacji:  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  

1) ODDZIAŁ SOSNOWIEC  UL. LENARTOWICZA 73,  

2) ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA, AL. PIŁSUDSKIEGO 60. 

 

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: 

 

                     Anna Podhalicz – Referent ds. Zamówień Publicznych 
 

 

 4. Opis przedmiotu zamówienia:  

4.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne  dostawy  nowych opon obecnie stosowanych do autobusów 

komunikacji miejskiej , (kod CPV : 34352200-1 – opony do autobusów) zwanych dalej „oponami”. 

4. 2. Ilość  opon,  objętych przedmiotem zamówienia:  

300 sztuk opon na osie kierowane (skrętne) do autobusów komunikacji miejskiej w rozmiarze  275/70 R 22,5. 

4. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych  opon- wymaga się  bezwzględnie : 

    1) konstrukcji opon  : 

a) bezdętkowej, radialnej , całostalowej, 

b) umożliwiającej kilkukrotne bieżnikowanie, 

c) umożliwiającej pogłębianie rzeźby bieżnika, 

d) z symbolem prędkości min „J”, 

e) z indeksem nośności (S/D) 148/145, 

    f) posiadającej wskaźnik zużycia boków opony, 

   2)  zastosowania rzeźby bieżnika spełniającej następujące warunki : 

a) wielosezonowa do stosowania w warunkach letnich i zimowych, 

b) przeznaczona do eksploatacji w ciężkich warunkach drogowego transportu miejskiego, 

c) typ rzeźby bieżnika: jedna lub dwie ze wskazanych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ lub 

równoważny, 

3)  zastosowania oznaczenia opony:  

a) klasy efektywności paliwowej – min. E, 

b) klasy przyczepności na mokrej powierzchni min.– C, 

c) klasy i wartości pomiarowe zewnętrznego hałasu toczenia – max.71 dB. 

  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów 

 

 Uwaga  

  Za równoważny typ rzeźby bieżnika opony uważa się taki  bieżnik, który-  zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo o ruchu drogowym-  może być stosowany na tej samej osi z typem rzeźby bieżnika opony 

wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ;   

Wykonawca może zaoferować  jeden lub dwa  typy rzeźby bieżnika opony, ze wskazanych przez 

Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ; 

 

  



4) aby oferowane opony posiadały ważne świadectwa homologacji, wydane  przez kompetentne władze
1
  zgodnie   z 

prawem obowiązującym w Unii  Europejskiej. 

 

5. Oferty częściowe i wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin realizacji (wymagany): 

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia do wyczerpania przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy) tj. 

dostarczenia opon w ilościach określonych w ust. 4.2 niniejszego ogłoszenia nie krócej jednak niż 12 miesięcy i 

nie dłużej niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.  

7. Wadium: 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

  5000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych 00/100), 

 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu (określonych w § 13 „zasad”), tj.: 

 

8. 1. 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 ekonomicznej i finansowej, 

c) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których 

mowa  w § 8 ust.2 pkt od 2 do14, 

3) potwierdzą, że oferowane opony odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego w  ust. 4.3 

pkt 3 ogłoszenia. 

 

8. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8.1 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  dostawy nowych opon do autobusów 

komunikacji miejskiej na łączną cenę co najmniej  150 000,00 zł (sto  pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100), 

Uwaga: w przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych, należy podać kwotę dostaw już 

zrealizowanych. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego 

posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie 

środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 75 000,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 

3) w zakresie warunku wskazanego pod lit. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie 

aktualnych na dzień składania ofert uprawnień do wykonywania działalności w zakresie zbierania, 

transportu i przetwarzania odpadów w postaci opon złomowych, wynikających z Działu IV Rozdziału I 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018  r. poz.992). 

 

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy,  w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

 

10. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8.1  pkt 1 lit. a) , Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca złożył: 

1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku, 

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

nowych opon  do autobusów komunikacji miejskiej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składaniem ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 

                                                           
1
  Kompetentna władza – w przypadku homologacji wydawanych w Rzeczpospolitej Polskiej – minister   

   właściwy ds. transportu 

 



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. Dowodami , o których mowa powyżej, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

11. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8.1 pkt 1 lit. b, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca złożył: 

1) oświadczenie
2
 o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe 

oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ), 

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) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji środków finansowych na 

cały okres realizacji dostawy; zobowiązanie to winno wynikać np. z umowy pożyczki zawartej pomiędzy  

Wykonawcą, a podmiotem trzecim i świadczyć o zabezpieczeniu Wykonawcy przez podmiot trzeci 

środkami finansowymi potrzebnymi przy realizacji przez cały okres zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie 

korzystał z podmiotów trzecich). 

 

12. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8.1  pkt 1 lit. c) Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca złożył: 

 1) oświadczenia
 
o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe 

oświadczenia na drukach stanowiących załącznik nr 3a oraz załącznik nr 6 oraz nr 7do SIWZ), 

2)  aktualną na dzień składania ofert decyzję zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania, transportu oraz przetwarzania odpadów w postaci zużytych opon zakwalifikowanych pod kodem 

160103 – zużyte opony. 

 Uwaga: Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 będzie korzystał z 

uprawnień podwykonawcy/ów to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których 

mowa w pkt 2, potwierdzające uprawnienia tego/tych podwykonawcy/ów w zakresie zbierania, 

transportu oraz przetwarzania odpadów; 

              Zamawiający wymaga również złożenia wraz z ofertą umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a 

Podwykonawcą, świadczącej o wykonaniu przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy usług w 

zakresie wskazanym w załączniku Nr 7 do SIWZ. 

 

13. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 8.1  pkt 3, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca złożył: 

1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku, 

2) świadectwo homologacji oferowanych opon wydane zgodnie  z Regulaminem nr 54 ECE, 

3) zdjęcie/a lub rysunek/ki oferowanej/ych rzeźby bieżnika. 

 

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

których mowa  w ust. 8.1  pkt 2, Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia
2
 o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył 

przedmiotowe oświadczenie na drukach stanowiących 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) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

                                                           
2
 Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3c  do SIWZ 

7 Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 7  do SIWZ 



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  3d 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  3d 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 2018 r. poz. 1445) – 

Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  3d 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 

 

 

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

      - cena          - 100%, 

 

16. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego 

www.pkm.pl 

 

17. Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2019r. o godzinie 10:00.  

 

18. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03. 2019r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój  

nr 118 (sala konferencyjna, I piętro). 
  
 

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

