Gdynia, dnia 29 pazdziernika 2021 roku

OGLOSZENI E O ZAMÓWI ENI U
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
oglasza
przetarg nieograniczony - znak: PKM/ZRS/N/25/21 – na sukcesywne dostawy
odziezy roboczej, obuwia roboczego, koszul flanelowych oraz polarów
do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
I . ZAM A WI AJA CY.
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia
KRS:
0000075417
NIP:
586-10-08-276
REGON :
190418189

I I . TRYB POSTEPOWA NI A O UDZI EL ENI E ZAM ÓWI ENI A.
1. Zamawiajacy prowadzi niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia o wartosci zamówienia
nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówien, których
wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami (dalej jako
“Regulamin”) .
UW AGA: n in iej sze postepowanie nie jest pr owadzone w t r ybie ustawy z dnia 11 wr zesnia
2019 roku Pr awo zamówien publicznych (t j . Dz. U. z 2021 r . poz.1129 ze zm.).

2. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji .

I I I . ADRES STRONY I NTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANI A.
ADRES STRONY I NTERNETOWEJ NA K TÓREJ UDOSTEPNI ONE
BEDA
ZM I ANY I WYJASNI ENI A TRESCI SI WZ ORA Z I NNE DOK UM ENTY
ZAM ÓWI ENI A
BEZPOSREDNI O
ZWI A ZANE
Z
POSTEPOWANI EM
O UDZI EL ENI E ZAM ÓWI ENI A.
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania i strony internetowej na której udostepnione
beda zmiany i wyjasnienia tresci S IWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezposrednio zwiazane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia: platformazakupowa.pl dostepna pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings zwana dalej „Platforma” .

I V. PRZEDM I OT ZAM ÓWI ENI A.
1. Przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia sa sukcesywne dostawy odziezy
roboczej, obuwia roboczego, koszul flanelowych oraz polarów do Przedsiebiorstwa Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o.:
GRUPA 1 - ODZI EZ ROBOCZA
1.Ubranie robocze dwuczesciowe
Ilosc ubran roboczych dwuczesciowych : 300 (slownie: trzysta ) sztuk.
Okres gwarancji ubrania roboczego dwuczesciowego -12 (slownie: dwanascie) miesiecy.
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2.Kurtka ocieplana
Ilosc kurtek ocieplanych: 80 (slownie: osiemdziesiat ) sztuk.
Okres gwarancji kurtek ocieplanych -36 (slownie: trzydziesci szesc) miesiecy .
3.Czapka letnia
Ilosc czapek letnich : 130 (slownie: sto trzydziesci) sztuk.
Okres gwarancji czapek letnich -12 (slownie: dwanascie) miesiecy.
4.Czapka zimowa
Ilosc czapek zimowych: 75 (slownie: siedemdziesiat piec) sztuk.
Okres gwarancji czapek zimowych -12 (slownie: dwanascie) miesiecy .

5.Kalesony ochronne
Ilosc kaleson ochronnych: 150 (slownie: sto piecdziesiat) sztuk.
Okres gwarancji kalesony ochronnych -6 (slownie: szesc) miesiecy.
6. Kurtka ochronna ostrzegawcza
Ilosc kurtek ochronnych ostrzegawczych: 20 (slownie: dwadziescia) sztuk.
Okres gwarancji kurtek ochronnych ostrzegawczych -36 (slownie: trzydziesci szesc) miesiecy.

GRUPA 2- OBUW I E ROBOCZE

1.Trzewiki robocze
Ilosc trzewików roboczych 80 (slownie: osiemdziesiat) par.
Okres gwarancji trzewików roboczych -24 (slownie: dwadziescia cztery) miesiace.
2.Wkladka profilaktyczna wymienna do trzewików roboczych
Ilosc wkladek profilaktycznych wymiennych do trzewików roboczych 160 (slownie: sto szescdziesiat)
par.
Okres gwarancji wkladek profilaktycznych wymiennych do trzewików roboczych -6 (slownie: szesc)
miesiecy.
3. Buty gumowo – filcowe
Ilosc butów gumowo-filcowych : 10 (slownie: dziesiec) par.
Okres gwarancji butów filcowo -gumowych -36 (slownie: trzydziesci szesc) miesiecy.
.
GRUPA 3-K OSZUL E F L ANEL OW E
Ilosc koszul flanelowych: 300 (slownie: trzysta ) sztuk.
Okres gwarancji koszul flanelowych - 6 (slownie: szesc) miesiecy.
GRUPA 4- POL ARY
Ilosc polarów : 300 (slownie: trzysta) sztuk.
Okres gwarancji polarów -12 (slownie: dwanascie) miesiecy.

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik numer 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczacej niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia (dalej jako
„SIWZ”) - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Kod przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wg Wspólnego
Slownika Zamówien - CPV:
- przedmiot glówny: 18000000-9 (odziez, obuwie, artykuly bagazowe i dodatki)
- przedmioty dodatkowe:
• 18100000-0 (odziez branzowa, specjalna odziez robocza i dodatki)
• 18312000-9 (kalesony).
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3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.,
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 169, w dniach i godzinach pracy Zamawiajacego,
tj. od poniedzialku do piatku w godzinach 06.30-14.30. (z wylaczeniem sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy)
4. Okres gwarancji liczony bedzie od daty kazdorazowej dostawy (zrealizowanej na podstawie
zamówienia szczególowego) przedmiotu zamówienia do Zamawiajacego.
5. Ilosc asortymentu stanowiacego przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia
moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu o 15% (slownie: pietnascie procent) w stosunku do ilosci
wskazanych w ust.1 – w odniesieniu do poszczególnych grup - w zaleznosci od rzeczywistych
potrzeb Zamawiajacego (prawo opcji).
6. W przypadku reklamacji przedmiotu umowy –koszty wysylki reklamowanych artykulów
do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do Zamawiajacego poniesienie Wykonawca.
7. Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonywaniu pomiarów pracowników Zamawiajacego w celu
okreslenia prawidlowych rozmiarów odziezy (dotyczy: GRUPY 1 poz.1,2,6 oraz GRUPY 3), która
stanowic bedzie przedmiot dostawy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 5 (slownie: piecio)
dniowym wyprzedzeniem o terminie dokonania pomiaru . Pomiar winien byc dokonany w dni robocze
w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie Zamawiajacego. Czestotliwosc dokonywania pomiarów –

maksymalnie dwa razy w miesiacu.
8. Wykonawca bedzie zobowiazany do:
• dokonywaniu pomiarów pracowników Zamawiajacego w celu okreslenia prawidlowego
rozmiaru i dopasowania obuwia oraz wkladki profilaktycznej wymiennej do trzewików
roboczych (dotyczy: GRUPA 2 poz.1,3), która stanowic bedzie przedmiot dostawy poprzez
zastosowanie np. aplikacji mobilnej
• w przypadku zastosowania aplikacji mobilnej powinna byc ona dostepna na telefony
komórkowe oraz tablety z systemem Android oraz IOS ( Apple).
• aplikacja powinna dokonywac pomiar rozmiaru oraz tegosci stopy, które beda mialy wplyw na

•

rozmiar buta.
dostarczenia (w dacie podpisania umowy) aplikacji zawierajacej dokladny sposób
postepowania podczas wykonywania pomiarów przez pracownika. Opis pomiaru powinien
zostac zaprezentowany w formie opisowej, jak i graficznej (mozliwe jest polaczenie obydwu
sposobów w jeden spójny przewodnik).

9. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych w czterech, opisanych w ust.1, grupach.
10. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
11. Wykonawca moze powierzyc wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
12. Rodzaj zamówienia: dostawa.

V. TERM I N WYK ONANI A ZAM ÓWI ENI A.
Sukcesywnie przez okres 12 (slownie: dwunastu) miesiecy od daty podpisania umowy lub
do wyczerpania ilosci asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszego postepowania,
w zaleznosci od tego które zdarzenie nastapi wczesniej.
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VI . WARUNK I UDZI AL U W POSTEPOWANI U.
Zamawiajacy nie okresla warunków udzialu w postepowaniu.

VI I . PODSTA WY WYK L UCZENI A WYK ONA WCY Z POSTEPOWANI A .
Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania w okolicznosciach wskazanych w §16
Regulaminu oraz §17 ust.1 pkt.4) Regulaminu.

VI I I . I NFORM ACJA O PODM I OTOWY CH SRODK ACH DOWODOWY CH.
Wykaz oswiadczen lub dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania (skladanych wraz z o ferta):
a) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
Szczególowe informacje o podmiotowych srodkach dowodowych zwiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczaca niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia .

I X. I NFORM A CJA O PRZEDM I OTOWY CH SRODK A CH DOWODOWY CH.
1. W celu potwierdzenia, ze oferowany asortyment odpowiada wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego szczególowo opisanym w tresci SIWZ- Szczególowy opis przedmiotu zamówienia –
Zamawiajacy zada zlozenia nastepujacych dokumentów i oswiadczen:
a) wzorów oferowanego asortymentu
GRUPA 1
1) wzoru ubrania roboczego dwuczesciowego – 1 sztuka
2) wzoru kurtki ocieplanej – 1 sztuka
3) wzoru czapki letniej – 1 sztuka
4) wzoru czapki zimowej - 1 sztuka
5) wzoru kaleson ochronnych - 1 sztuka
6) wzoru kurtki ochronnej ostrzegawczej – 1 sztuka;
GRUPA 2
1) wzoru trzewików roboczych - 1 para
2) wzoru wkladki profilaktycznej wymiennej do trzewików roboczych – 1 para
3) wzoru butów gumowo-filcowych – 1 para;
GRUPA 3
wzoru koszuli flan elowej – 1 sztuka;
GRUPA 4
wzoru polaru – 1 sztuka.
UW AGA :
Wykonawca, dostarczajac (wraz z oferta) wzory oferowanego asortymentu musi zaoferowac wzory:
a) (dotyczy GRUP: 1-4) fabrycznie nowe ;
b) (dotyczy GRUP: 1,3) oznaczone na stale wszywka (odporna na pranie w temp. 60°C)
zawierajaca:
• nazwa producenta

•
•
•
•

znak CE
nazwe wyrobu
rozmiar
sklad %
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• materialy dla tkanin
• informacje dot. konserwacji oraz uzytkowania ;
c) (dotyczy GRUPY 4) oznaczone na stale wszywka (odporna na pranie w temp. 30°C)
zawierajaca:
• nazwa producenta
• znak CE
• nazwe wyrobu
• rozmiar
• sklad %
• materialy dla tkanin
• informacje dot. konserwacji oraz uzytkowania ;
oraz
b) oswiadczenia (w FORMULARZU OFERTY), ze oferowany asortyment spelnia wymagania
Zamawiajacego szczególowo opisane w zalaczniku numer 1 do SIWZ- Szczególowy opis przedmiotu
zamówienia .
Szczególowe informacje o przedmiotowych srodkach dowodowych zwiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczaca niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia .
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia wzory
asortymentu i oswiadczenie wskazane ust.1 skladane sa wspólnie.

X. I NFORM A CJA DOTY CZA CA WADI UM I ZABEZPI ECZENI A NAL EZY TEGO
WYK ONANI A UM OWY .
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XI . K RY TERI A OCENY OFERT I I CH ZNA CZENI E .
Lp.
1.
2.

KRYTERIUM
Cena
Estetyka oferowanego przedmiotu zamówienia

WAGA
55 %
45 %

XI I . M I EJSCE I TERM I N SK L ADANI A OFERT. TERM I N OTWARCI A OFERT.
TERM I N ZWI A ZANI A OFERTA .
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na platformazakupowa.pl dostepnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings do dnia 7 gr udnia 2021
r oku do godz.10.00.
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 7 gr udnia 2021 r oku o godz. 11.00 za posrednictwem Platformy.
W przypadku awarii Platformy , która spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii.
Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
3. Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 15 st ycznia 2022 r oku .
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XI I I . SPOSÓB K OM UNI K ACJI ORA Z
PRZEK AZY WA NI A OSWI ADCZEN
I DOK UM ENTÓW. I NFORM ACJE O WYM AGANI A CH TECHNI CZNY CH
I ORGANI ZA CYJNY CH
SPORZADZANI A, WYSYL ANI A I ODBI ERNI A
K ORESPONDENCJI EL EK TRONI CZNEJ.
Szczególowe informacje o sposobie komunikacji oraz przekazywania oswiadczen i dokumentów .
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania
korespondencji elektronicznej zwiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczace
niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia .

XI V . I NFORM A CJE DODATK OWE.
Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami:
p. Adam Weisbrodt – starszy specjalista ds. Ekonomicznych i Marketingu – tel.: 58-622-00-71 w.289
(dni robocze – w godzinach: 7.00 - 14.00).
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