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. 32 2635016, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza przetarg otwarty do
428 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 dostawy selektywnego reduktora NOx w ilości 500 000 litrów”
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:
Edyta Gruchała
4. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy selektywnego reduktora NOx stosowanego
w systemach selektywnej redukcji katalitycznej SCR silników wysokoprężnych, w ilości
500 000 litrów, zwanego dalej „reduktorem Nox”.
KOD CPV : 24957000-7 – dodatki chemiczne
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw,
nieprzekraczających 20% ilości zamówienia.
B. Wymagania, parametry i własności jakie musi spełniać oferowany reduktor NOx

Reduktor NOx będący przedmiotem niniejszego zamówienia musi spełniać wymagania
jakościowe i posiadać parametry określone w poniższej tabeli, a mianowicie:
Lp.

Parametr

1.

jednostka

zakresy
minimum

maksimum

4.

5.

31,8

33,2

1087,0

1093,0

1,3814

1,3843

2.

3.

1.

Mocznik

% (m/m)

2.

Gęstość w 20 º C

kg/m

3.

Współczynnik załamania w
20 º C

-

4.

Zasadowość jako NH3

% (m/m)

-

0,2

5.

Biuret

% (m/m)

-

0,3

6.

Aldehydy

mg/kg

-

5

7.

Pozostałości
nierozpuszczalne

mg/kg

-

20

8.

Phosfat (PO4)

mg/kg

-

0,5

3

9.

Wapń

mg/kg

-

0,5

10.

Żelazo

mg/kg

-

0,5

11.

Miedź

mg/kg

-

0,2

12.

Cynk

mg/kg

-

0,2

13.

Chrom

mg/kg

-

0,2

14.

Nikiel

mg/kg

-

0,2

15.

Aluminium

mg/kg

-

0,5

16.

Magnes

mg/kg

-

0,5

17.

Sód

mg/kg

-

0,5

18.

Potas

mg/kg

-

0,5

5. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin realizacji (wymagany):
Termin realizacji umowy , tj. sukcesywnych dostaw reduktora NOx, wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia
rozpoczęcia obowiązywania umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 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 wiedzy i doświadczenia,
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 oferowany reduktor NOx odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w części
B Rozdziału I SIWZ.
8.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 8.1 pkt. 1 -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 dwie dostawy reduktora
NOx o łącznej wartości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)- dla dostaw wykonywanych i nie
zakończonych, należy podać kwotę dostaw już zrealizowanych; wartości te będą brane pod uwagę do oceny
spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
8.3. Ocena wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaganego od Wykonawców, o którym mowa
w ust.8.1 pkt 1, będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku, o którym mowa w ust. 9.1 pkt 1,
2) dokumenty wymagane, o których mowa ust. 9.1 pkt 2 i (lub) 9.2.
8.4. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o
którym mowa w ust. 8.1 pkt 2, będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku, o którym mowa w ust. 9.4 pkt 1 ,
2) dokumenty wymagane, o których mowa w ust. 9.4 i (lub) ust. 9.5, lub ust. 9.7, lub 9.9 niniejszegoogłoszenia.
8.5. Ocena, spełnienia przez oferowany reduktor NOx wymagań określonych przez Zamawiającego, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnieniu tych warunku, o którym mowa w ust. 9.3 pkt 1 SIWZ,
2) informacje i wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 9.3 pkt 2 i 3 SIWZ.
8.6. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 8.1 pkt 1, nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz nie wykazanie, że oferowany reduktor NOx
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wust. 4 części B ogłoszenia 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, informacji,
2) złożenie któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów i informacji o treści innej niż wymagana.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie ma dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu:
9.1W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust 8.1 pkt 1 niniejszego
ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na druku
stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ),
2) wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 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
dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
9.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezależnie od charakteru prawnego łączących 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 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
9.3. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę reduktor NOx odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w ust.8.1 pkt 3, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie o spełnieniu tych wymagań (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na druku
stanowiącym załącznik nr 3c do SIWZ),
2) informację określającą:
a) nazwę i adres producenta oferowanego reduktora NOx,
b)parametry i właściwości fizyko-chemiczne oferowanego reduktora NOx potwierdzającą jego zgodność z
parametrami i właściwościami fizyko-chemicznymi określonymi w tabeli zamieszczonej w ust. 4 część B
ogłoszenia,
3) aktualną kartę techniczną (specyfikację) oferowanego reduktora NOx.
9.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o
których mowa w ust. 8.1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na
druku stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ,
2) odpisu z właściwego rejestru lub 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,
3) 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,
Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowej informacji z KRK dla osób wchodzących w
skład organu nadzorczego
4) 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, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) 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,
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 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 2019 r. poz. 1170) – 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.
9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust.9.4:
1) pkt 3 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym § 8 ust.2 pkt 2, pkt 3, pkt 7 zasad,
2) pkt 2,4, 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.6 Dokumenty, o których mowa w ust. 9.5: pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9.5 pkt 2 lit. a, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9.6 stosuje się.
9.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
9.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 9.4 pkt 3
składa dokument, o którym mowa w ust.9.5 pkt 1, w zakresie określonym w § 8 ust.2 pkt 3 i pkt 7 Zasad.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9.6 zdanie pierwsze stosuje się.
9.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.11 W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia
przez Wykonawcę
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.
9.12 Wszystkie składane wraz z ofertą dokumenty, sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9.13. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz 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 ust. 4 pkt 2 niniejszego rozdziału; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie,
2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena
- 100%,
11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego
www.pkm.pl
12. Termin składania ofert upływa dnia 07 kwietnia 2020r. o godzinie 10:00.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 kwietnia 2020r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 118 (sala konferencyjna, I piętro).

