
 
                         OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM   
                
     Spółka  Akcyjna TRAMWAJE   ŚLĄSKIE,  41-506 CHORZÓW, ul. Inwalidzka 5, tel. 032 /  246 60 61, 246 60 64,  
      246 60 65 wew.382,  fax 32 / 251 00 96,  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl ogłasza  przetarg pisemny. 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Przeniesienie urządzeń elektroenergetycznych z zlikwidowanej stacji Wojkowice 
do stacji Środula”  - nr  sprawy:  II/416/2010. 

 
      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
      Termin realizacji zamówienia –  30.12.2010r. 
 
      Dokumenty wymagane w ofercie. 
      Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.  Dokumenty    złożone  w     formie      

kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem oraz imienną   
pieczątką przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania oferty. 
1.W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania  odpowiednim  potencjałem technicznym  

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymagane 
dokumenty: 
a)  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat  przed upływem  terminu składania ofert, 

        a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego  
        na  wykonaniu modernizacji  stacji trakcyjnych lub  trolejbusowych  bądź kolejowych,  których modernizację  

przeprowadzono  w  ruchu  ciągłym,  z  podaniem  ich   rodzaju  i  wartości, daty  i  miejsca  wykonania oraz 
załączenie dokumentu potwierdzającego,  że   roboty zostały wykonane zgodnie  z  zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone, 

          b) wykaz  osób,  które  będą    uczestniczyć   w   wykonywaniu   zamówienia  wraz  z   informacjami  na  temat ich  
              kwalifikacji   zawodowych,  doświadczenia  i wykształcenia   niezbędnych  do   wykonania zamówienia,  a także  
              zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
          c) oświadczenie,  że   osoby,   które   będą   uczestniczyć   w   wykonywaniu   zamówienia,   posiadają   wymagane  
               uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
      2. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawca winien dołączyć do oferty niżej wymagane  
          dokumenty: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 
w wysokości minimum 750.000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku określenia przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, kwoty 
środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy liczbą cyfr, zamawiający przyjmuje do oceny 
najmniejszą kwotę wynikającą z tych cyfr), 

b)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
Z uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem koniecznym do objęcia ochroną ubezpieczeniową z 
przedkładanego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca objęty jest na dzień 
składania ofert ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została 
zapłacona wykonawca winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  wystawiony nie wcześniej   
    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
    Aktualnym jest dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do danych zawartych 
    w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 
4. Wykonawca winien dołączyć do oferty również: 
     a) Formularz  oferty, 
     b) Oświadczenie  wykonawcy, 
     c) Kosztorys ofertowy, 
     d) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
     e) Wzór  umowy zaparafowany na każdej stronie przez osobę/y uprawnioną/e. 
      
      Kryteria wyboru oferty: 
      Kryterium oceny ofert będzie: 

a) cena =  90%, 
b) gwarancja (jednak nie krótsza niż 24 miesiące) = 10 %. 

      Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę  najkorzystniejszą, tj. z największą liczbą punktów na 
      podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. 
 



 
 
 
      Specyfikacja    istotnych     warunków   zamówienia    jest   dostępna    na    stronie     internetowej  zamawiającego  
      www.bip.tram-silesia.pl w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach”  lub można odebrać w siedzibie Spółki Akcyjnej 
      Tramwaje Śląskie (Dyrekcja), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, piętro I,  pokój  nr 16.   
 
      Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
      Zdzisław Szydło  -  w sprawie przedmiotu zamówienia, tel. 32/ 246 60 61 (64, 65), wew. 388. 
      Urszula Nawrot  – w sprawie zamówień publicznych,  tel. 32/ 246 60 61 (64, 65) wew. 382. 
 
      Wymagania dotyczące wadium 
      Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11.700,00 zł. 
      Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
      Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 
      Ofertę   należy   przesłać  lub   złożyć  w   Dziale  Rozwoju  i   Inwestycji Tramwaje  Śląskie S.A., 40-237 Katowice,  
      ul. 1-go Maja 152, pokój nr 4. 
 
      Termin składania ofert upływa dnia  25.08.2010r. o godzinie  12:30. 
      Otwarcie ofert odbędzie się dnia  25.08.2010r. o godzinie 12:40 w Katowicach, ul. 1-go Maja 152 – Dział Rozwoju  
      i Inwestycji, pokój nr 4. 
 
      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna  się  wraz z upływem terminu 
      składania  ofert. 
 
      Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia a także warunków udziału w przetargu 
      pisemnym. 
      Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru  którejkolwiek  z  ofert. 
      Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu 
      przepisów ustawy Pzp. 
                


