
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 

2510-096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny sektorowy o wartości 

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

w Spółce Tramwaje Śląskie S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego 

www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porównawczej kosztów ponoszonych przez 

Tramwaje Śląskie SA z kosztami ponoszonymi przez porównywalny podmiot z obszaru UE.  

 

Nr sprawy UE/JRP/331/2011. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Termin realizacji zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 45 dni od dnia podpisania umowy 

w sprawie zamówienie sektorowego. 

 

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 udokumentują wykonanie  

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na 

przeprowadzeniu audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług  

w transporcie publicznym zgodnie z:  Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w 

zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 1191 69 i (EWG) nr 1107 70 i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego (Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 - 2013, Wytyczne w zakresie 

zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 

świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym) lub z co najmniej z trzema 

pierwszymi kryteriami określonymi w ust. 95 wyroku ETS w sprawie C-280/00 Altmark 

GmbH. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, a w szczególności wykażą co najmniej 1 biegłego rewidenta i 1 niezależnego 

audytora, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wpisanych na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, z podaniem nr 

ewidencyjnego biegłego rewidenta w KIBR zgodnie z załącznikiem nr 3 i oświadczą, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

d) 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 
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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. 

e) wnieśli wadium w terminie i w wysokości wymaganej przez zamawiającego.  

f) 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 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 przedmiotu, daty wykonania i 

odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane 

należycie. 

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

Rozdziału 3 pkt 1 lit. c).  

4) Oświadczenie wykonawcy. 

5) 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 zł (słownie: dwa tysiące 

czterysta złotych). 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert będzie: cena – 40% 

     doświadczenie – 30% 

      czas realizacji – 30% 
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: 

 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. 

 Joanna Urych – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 417. 

 

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 16.05.2011r. o godz. 13:15. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2011r. o godz. 13:30 w Tramwajach Śląskich S.A., Jednostka 

Realizująca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152. 

 

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


Termin związania ofertą 30 dni. 

 

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

przetargu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. 

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


