
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Instytucja zamawiająca: 

Tramwaje Śląskie S.A. 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

 

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  

Eugeniusz Pypłacz – w zakresie przedmiotu zamówienia tel: (32) 256-36-61 wew. 309 

Teresa Jarczyk – w zakresie zamówień publicznych tel: (32) 246-60-61 wew. 381 

E-mail: przetargi@tram-silesia.pl  Fax: 032 2510 096 

Adresy internetowe: www.tram-silesia.pl 

Adres profilu nadawcy: www.bip.tram-silesia.pl 

 

Rodzaj instytucji zamawiającej : Podmiot prawa publicznego 

Komunikacja tramwajowa 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Audyt energetyczny dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej                         

i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.3 – 14” – w zakresie     

dostawy i modernizacji taboru tramwajowego – na potrzebę pozyskania środków                           

z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pn. : „Efektywne wykorzystanie energii             

w przedsiębiorstwach”. 

 

Opis  przedmiotu  zamówienia:        
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie wniosku do NFOŚiGW umożliwiającego pozyskanie środków                     

w ramach Programu Priorytetowego pn. „Efektywne wykorzystanie energii                     

w przedsiębiorstwach” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych                        

i elektroenergetycznych. 

2. Wykonanie audytu energetycznego, które powinno wykazać różnicę                                

w poborze energii elektrycznej pomiędzy 75 wagonami zmodernizowanymi                       

i niezmodernizowanymi jak również 30 nowozakupionymi wagonami nowej generacji 

i wycofanymi z eksploatacji zamiennie 60 wagonami niezmodernizowanymi dla 

potwierdzenia zakładanej minimum 7 % oszczędności zużycia energii w ramach 

zadania przy wykonaniu średniorocznej pracy przewozowej przypadającej na 

jednostkę taboru w Spółce w warunkach występujących na jej sieci. 

 

Wspólny Słownik Zamówień – CPV 90714400-9 

 

Rodzaj procedury: Otwarta – przetarg pisemny 

 

Kryteria udzielenia zamówienia: 

 

- cena – 90% 

- doświadczenie – 10% 

 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
http://www.tram-silesia.pl/
http://www.bip.tram-silesia.pl/


Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: DI/444/2011 

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 

- 15 dni od dnia podpisania umowy – dla zadania ujętego w Rozdziale 1 pky.1.1 SIWZ 

- 40 dni od dnia podpisania umowy – dla zadania ujętego w Rozdziale 1 pkt. 1.2 SIWZ 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie a w szczególności udokumentują wykonanie w okresie 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu 

energetycznego w zakresie oszczędności energii elektrycznej. 

c) 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. 

d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

 

 

Dokumenty wymagane w ofercie: 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 

złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodnośc z oryginałem” i 

poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osoby uprawnione do podpisania oferty 

(zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym albo wpisem do ewidencji działalności 

gospodarczej). 

 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 



2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

wykonawca winien dołączyć do oferty niżej wymagane dokumenty: 

- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

tj. co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu energetycznego 

w zakresie oszczędności energii elektrycznej, z podaniem miejsca wykonania, opisu 

przedmiotu zamówienia i daty – załącznik nr 2 oraz załączyć dokumenty 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru 

wykonanych robót, referencje). 

3. Formularz oferty. 

4. Oświadczenie wykonawcy. 

5. Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione. 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia: 19.08.2011r. o godz. 10.00 

2. Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w siedzibie Spółki, Tramwaje 

Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 – sekretariat. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.08.2011r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego 

w sali konferencyjnej. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia” lub można ją 

odebrać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. 41-506 Chorzów, piętro I pokój nr 16 

 

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

z upływem terminu składania ofert. 

 

Dodatkowe informacje: 

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 Prawo zamówień publicznych. 

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

