
 
 
                                              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  
5 350 000 000 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 : „Modernizację zbiornika przepompowni ścieków komunalnych mieszczącego się na terenie oddziału PKM Sp. 

z o.o. w Sosnowcu, przy ul. Lenartowicza 73.” 
 
1. Miejsce realizacji:  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  UL. LENATROWICZA 
73,   

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:  

W zakres prac przy modernizacji pompowni ścieków wchodzi : 
1) całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika, 
2) zabezpieczenie napływu ścieków do pompowni (zamknięcie dopływu ścieków wraz z 
    wypompowaniem z sieci kanalizacyjnej – by pass), 
3) oczyszczenie dna i ścian zbiornika z osadów, 
4) wyburzenie stropu istniejącego zbiornika, 

     5) wykonanie i montaż betonowej studzienki osadnikowej z przegrodą, elementy stalowe 
          wyposażenia mają być odporne na korozję przez okres minimum 20 lat od dnia 
           montażu, 
     6) wykonanie i montaż zbiornika przepompowni wraz z wyposażeniem, elementy stalowe 
          wyposażenia mają być odporne na korozję przez okres minimum 20 lat od dnia 
          montażu, 

7) wymiana układu sterowania (sonda hydrostatyczna, 2 pływaki), 
8) Wykop oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 
     gruncie kat. I-II grunty nawodnione 
9) pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w grunt. Kat. I-II w gruncie 
      nawodnionym, 
10) wykonanie otworów w zbiornikach pod rurociąg oraz w pokrywie pod kominek 
       wentylacyjny z rur PVC, 
11) montaż rury PVC 315 x 9,2 PN 10 w wykopie, 
12) montaż rury PE 100 d – 110 łączone metodą doczołową, 
13) montaż żurawia o udźwigu do 150 kg + stopa żurawia, 
14) montaż rozdzielnicy zasilającej z monitoringiem GPRS, 
15) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; 
      głębokość do 4,0 m, 
16) wypełnienie piaskiem zasypowym przestrzeni między starym a nowym zbiornikiem, 
     a)- ręczne plantowanie gruntu rodzimego kat. I-II, 
      b) wyrównanie nawierzchni, 
17) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo- 
      piaskowej, 
18) wykonanie  ogrodzenia przepompowni, 
19) pomiary: 
       a) badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
       b) pomiary elektryczne. 

 
A. Zakres rzeczowy robót budowlanych 
 
Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres modernizacji zbiornika przepompowni ścieków komunalnych 
określają : 

a) przedmiar robót modernizacji stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 
b) koncepcja modernizacji stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 



c) STWiOR modernizacji stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 
oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 

5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

6. Termin realizacji (wymagany): 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie do 90 dni, licząc od dnia 
podpisania umowy.  
 

7. Wadium – 3 000 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych). 
 
8.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który: 

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, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

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

mowa  w § 8 ust 2  zasad. 
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8 pkt 1, i tak: 

1) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności 
jest krótszy  -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na  remoncie, 
modernizacji lub budowie przepompowni ścieków, o wartości co najmniej 140 000,00 zł (słownie: sto 
czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania, 

2) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy 
wykazali posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co 
najmniej 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100  ), 

3) w zakresie warunku wskazanego pod lit. c)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 
dysponowanie osobą lub osobami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia 
budowlane w zakresie  kierowania robotami
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 budowlanymi w specjalności: 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 
1725 z późn. zm.), 
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a 
ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(„świadczenie usług transgranicznych”).   

 
10. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust 8 pkt 1 lit. a), Zamawiający 

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

oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ), 
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniem 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, 
wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty budowlane zostały wykonane 
oraz załączył  dowody (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę)  potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, których 
szczegółowe wymagania zawarto w ust 9 pkt 1; 
Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego wykazu na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej 
SIWZ; 
dowodami , o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. 



 
11. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust 8 pkt 1 lit. b), Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca złożył: 
1) oświadczenie 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, której szczegółowe 
wymagania zawarto ust 9 pkt 2. 

 
12. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w mowa w ust 8 pkt 1 lit. c),  , 

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

oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ), 
2) wykaz osób (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie na druku 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi –w specjalności 

    a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych,  

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
    wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o sposobie 
dysponowania tymi osobami, których szczegółowe wymagania zawarto w rozdziale VI ust 2 pkt 3 
niniejszej SIWZ, 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie na druku 
stanowiącym załącznik nr 3d do SIWZ),  

4)  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych do 
wykonania zamówienia osób na okres korzystania z nich  przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o 
którym mowa w pkt. 2, Wykonawca wykaże osoby, którymi nie dysponuje.  

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

których mowa  w ust. 8 pkt 2, 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) 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, 

3) 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, 

4) 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, 

5) 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, 

6) 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – 
Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  3c do 
niniejszej SIWZ. 

 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992�


14. Kryteria oceny ofert:  
      - najniższa cena   
 
15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: na stronie internetowej Zamawiającego 
www.pkm.pl 
 
 
16. Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00.  
 
17. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 czerwca 2020 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118  (sala 

konferencyjna, I piętro). 
  
 
 
 

http://www.pkm.pl/�
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