
Chorzów; dnia 22.04.2011r 

 

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. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej związanej 

z przygotowaniem i realizacją Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej 

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do dofinansowania 

przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko, umieszczonego na Liście Projektów Indywidualnych MRR w ramach POIiŚ działanie 

7.3  Transport Miejski w obszarach Metropolitarnych pod numerem POIiŚ 7.3-14.  

 

Nr sprawy: UE/JRP/270/2011 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – 31.12.2011 r. 

 

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności:   

 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej 2 zamówienia polegające na 

doradztwie prawnym przy projektach inwestycyjnych, których wartość była nie mniejsza niż  

50 mln zł, w tym co najmniej:  

 1 projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i dotyczy infrastruktury 

komunikacji miejskiej,  

 1 zamówienie związane z inwestycjami wykonywanymi w oparciu o zasady FIDIC, 

współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i dotyczy infrastruktury komunikacji 

miejskiej. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, a w szczególności: 

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

tj.: 

 co najmniej jedną osobą pełniącą rolę koordynatora zamówienia spełniającą co najmniej 

następujące wymagania: 

1. ukończone wyższe studia prawnicze oraz uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub 

równoważne,  

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w obszarze prawa 

wspólnotowego i krajowego dotyczącego dofinansowania projektów z funduszy UE, 

3. dobra znajomość w zakresie praw: finansowego, cywilnego, gospodarczego, 

podatkowego, administracyjnego oraz zagadnień związanych z pomocą publiczną oraz 

finansowaniem sektora transportowego. 

 co najmniej jedną osobą pełniącą rolę specjalisty z zakresu prawa zamówień publicznych i 

procedur FIDIC spełniającą co najmniej następujące wymagania: 

1. ukończone wyższe studia prawnicze oraz uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub 

równoważne, lub aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego, 

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w obszarze procedur 

FIDIC, prawa zamówień publicznych i w zakresie postępowania odwoławczego 

wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

3. dobra znajomość prawa polskiego i wspólnotowego w obszarze zamówień publicznych. 
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 co najmniej jedną osobą pełniącą rolę specjalisty w zakresie analizy i prowadzenia procesów 

inwestycyjnych spełniającą co najmniej następujące wymagania: 

1. ukończone wyższe studia prawnicze oraz uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub 

równoważne, lub aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego, 

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w obszarze prawa 

wspólnotowego i krajowego dotyczącego dofinansowania projektów z funduszy UE.  

3. dobra znajomość w zakresie praw: administracyjnego, gospodarczego oraz prawa 

zamówień publicznych. Doświadczenie w zakresie audytu i kontroli procesów 

inwestycyjnych i zawierania umów w ramach kontraktów FIDIC. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. są 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).  

e) spełniają następujące warunki: 

 nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

 nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

 nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania  

i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności. 

f) wnieśli wadium w terminie i w wysokości wymaganej przez zamawiającego  

g) 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. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

 

Wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania 

ofert: 

1) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych 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. 

b), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane należycie – załącznik nr 2. 

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

Rozdziału 3 pkt 1 lit. c) – załącznik nr 3. 

4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z 

uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem koniecznym do objęcia ochroną 

ubezpieczeniową, z przedstawionego 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.  

5) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4. 

6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, a w szczególności zamawiający wymaga wniesienia 

oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopię 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 



 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące 

czterysta złotych 00/100). 

 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert będą:  

 

Lp. Kryterium oceny ofert Znaczenie (%) 

Cena 45% 

1. Cena oferty brutto skalkulowana zgodnie z Rozdziałem 

12 pkt. 4 i 5 
30% 

2. Stawka godzinowa powyżej 60 godzin 10% 

3. Stawka godzinowa powyżej 80 godzin 5% 

Doświadczenie  45% 

1. Doświadczenie wykonawcy 20% 

2. Doświadczenie osób biorących udział w realizacji 

zamówienia 
25% 

Zastępowalność osób biorących udział w realizacji 

zamówienia 
10% 

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów. 

 

SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.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. 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami są: 

 Andrzej Bywalec – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32)256-36-61 wew.310. 

 Magdalena Borecka-Nurzyńska – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32)256-36-61 wew. 

308. 

 Dorota Osadnik – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 382. 

 

Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A., Jednostka Realizująca Projekt, pok. nr 8, 

w Katowicach przy ul. 1 Maja 152. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2011r o godz. 10:45 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2011r o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w sali 

konferencyjnej na I piętrze. 

 

Termin związania ofertą 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. 

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. 

 

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

