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 2927445,
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 wykonanie Napraw Głównych silników”
I.

II.

III.

IV.

A.

Miejsce realizacji:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,
UL. LENATROWICZA 73,
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,
ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60.
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.
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień:
Anna Podhalicz – referent ds. Zamówień Publicznych
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu
Naprawy Głównej silników produkcji Iveco Engine Business Unit S. p. A., typ :
F4AE0682C*C117, spełniających normę emisji spalin EURO III, w ilości do 15 sztuk,
zwanego dalej „silnikiem”, eksploatowanych w autobusach marki Jelcz M 121 I.
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50116000-1 usługi w zakresie napraw
i konserwacji poszczególnych części pojazdów.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości
napraw, nieprzekraczającego 40% ilości zamówienia.
Minimalne wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji i serwisu silników
po wykonanej Naprawie Głównej są następujące:

1. Okres gwarancji: przebieg 150 tys. km, bez limitu czasu eksploatacji.
Gwarancja obejmuje kompletny silnik wraz z osprzętem , bez żadnych wyłączeń.
2. Warunki serwisu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji (po przeprowadzeniu
odpowiednich szkoleń) na wykonywanie przeglądów i napraw gwarancyjnych silnika będącego
przedmiotem zamówienia, na zasadach zawartych w karcie obsługi serwisowej, której wymagania
minimalne określa załącznik nr III do wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Inne kwestie objęte zamówieniem, które należy wliczyć w ceny jednostkowe
wykonania Naprawy Głównej silników:
1.Zamówienie obejmuje również transport każdego silnika podlegającego naprawie głównej z
siedziby Zamawiającego do miejsca wykonania naprawy oraz transport powrotny (po wykonaniu
naprawy) do siedziby Zamawiającego.
2. Minimalny zakres rzeczowy naprawy głównej silnika oraz pozostałe wymagania zostały
wskazane w rozdziale I SIWZ.
B.

V.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania przedmiotu zamówienia
(przedmiotu umowy) tj. wykonania Naprawy Głównej silników w ilości określonej w
rozdziale I część A, nie krócej jednak niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy, licząc
od dnia podpisania umowy.
VI.
VII.

VIII.

Wadium –13 000,00 (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) PLN.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (określonych w § 13 „zasad”), tj.:
1. Wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w §13 ust.1 zasad,
a dotyczących:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w
okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2-14 zasad.
3. Potwierdzą, że oferowane usługi wykonania napraw głównych odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdziale I część D SIWZ.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i tak:
1. W zakresie warunku wskazanego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 niniejszego ogłoszenia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie w zakresie
wykonania co najmniej dwóch usług napraw głównych silników do autobusów
komunikacji miejskiej lub pojazdów ciężarowych spełniających normę emisji spalin co
najmniej Euro III, za cenę co najmniej: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) każda,
Uwaga 1: W przypadku usług wykonywanych i niezakończonych, należy podać kwotę
usług już zrealizowanych. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia
warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
Uwaga 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, powyższy warunek musi spełniać samodzielnie jeden z Wykonawców –
brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. Wykonawca nie może polegać na
zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w rozdziale IX ust. 4 niniejszego
ogłoszenia ponieważ Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
2. W zakresie warunku wskazanego w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność
kredytową
w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy
złotych 00/100).
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale IX ust. 4 niniejszego ogłoszenia,
powyższy warunek może zostać spełniony samodzielnie przez jednego z Wykonawców
lub łącznie przez dwóch lub większą liczbę wykonawców występujących wspólnie w
przedmiotowym postępowaniu lub przez inny podmiot.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców, o
których mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszego ogłoszenia, będzie dokonana w
oparciu o złożone wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnieniu tych warunków,
2) dokumenty wymagane i żądane informacje, o których mowa w rozdziale IX ust. od 1
do 2 i (lub) ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale
VII ust 1, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku,
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług napraw silników 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 wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączył dowody (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że
usługi, te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami , o których
mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego 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.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony tylko wówczas, gdy Wykonawcy
wykażą realizację usług napraw silników do autobusów komunikacji miejskiej. Mogą
to być dwie usługi lub kilka usług za cenę 150 tyś. zł każda.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VII
ust. 1, pkt 2 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie 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. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII
ust 3 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie o
spełnieniu tego warunku.
4. Wykorzystanie potencjału innych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
przedmiotowym postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2
niniejszego ogłoszenia, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do
przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na, sytuacji finansowej i
ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim w stosunkach
prawnych,
2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując przedmiotowe zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów ( o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 3
niniejszego ogłoszenia) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia;
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 3) niniejszego
ogłoszenia musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

IX.

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia,
3) Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty sytuacja
finansowa i ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2
niniejszego ogłoszenia,
4) Wykonawca, który polegać będzie na sytuacji finansowej i ekonomicznej, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów,
5) jeśli sytuacja finansowa i ekonomiczna innych podmiotów, o których mowa w pkt 1, nie
potwierdzi spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o
którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami,
6) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji finansowej i ekonomicznej, innych
podmiotów na zasadach określonych w punktach od nr 1 do nr 5 niniejszego ustępu, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
przedmiotowego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu
niniejszego zamówienia.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w
okolicznościach, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszego ogłoszenia ,
Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
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.
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,
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
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. 2018 poz. 1445).
Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 5 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą:
1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia – w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez
reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 5)
niniejszego ogłoszenia; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna,
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie
korzystał z potencjałów innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale IX ust. 5
pkt 4 niniejszego ogłoszenia.
X. Kryteria oceny ofert :
- najniższa cena.
XI. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej
Zamawiającego www.pkm.pl
XII Termin składania ofert upływa dnia 01 lipca 2019 r. o godzinie 10:00.
XIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 lipca 2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 118 (sala konferencyjna, I piętro).

