
Chorzów; dnia 02.11.2015 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (032) 246-60-61 (64/65), faks  

(032) 2510-096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłasza przetarg pisemny (o wartości poniżej 

progów stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  

w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce 

„Zamówienia”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz  

z uzgodnieniami (w tym PKP) na remont wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi  

w Dąbrowie Górniczej w ciągu Al. Piłsudskiego. Obiekt 5WT/1. 

 
Nr sprawy: R-1/607/2015 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2015 r. 

 

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do SIWZ, a w szczególności: 

1) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi 

polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektów mostowych lub wiaduktów dla 

taboru szynowego o wartości minimum 50.000,00 zł netto. 

2) dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

tj.: 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

drogowej bez ograniczeń, 

  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności mostowej bez ograniczeń, 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, 

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  stwierdzeniem: 

„spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach. 

Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu poleganie na 

zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia.  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 3 Rozdziału 3 SIWZ, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl


 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Formularz ofertowy. 

3) Oświadczenie wykonawcy. 

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym  

w Rozdziale 3 pkt 1 lit. a) ppkt 1) SIWZ, z podaniem ich przedmiotu, daty oraz miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. 

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Rozdziału 3 pkt 1 lit. a) ppkt 2) SIWZ. 

6) Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie 

z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

1. cena – 95%, 

2. gwarancja – 5%, 

 

SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.tram-silesia.pl oraz można ją odebrać  

w siedzibie Spółki, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, piętro I, pokój nr 16 lub otrzymać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Witold Michnol   – tel. 32 267-40-16 wew. 216; 

b) Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417. 

 

Ofertę należy przesłać lub złożyć  w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A.  w Chorzowie przy  

ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2015 r. o godz. 12:45. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.11.2015 r. o godz. 13:00 w Tramwajach Śląskich S.A., sala 

konferencyjna, piętro I. 

 

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

przetargu. 

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 Prawo zamówień publicznych. 

 

http://www.tram-silesia.pl/

