
Chorzów; dnia 15.11.2011r 

 

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 ogłaszają przetarg pisemny (o wartości poniżej progów 

stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  

w Tramwajach Śląskich S.A. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez Tramwaje 

Śląskie S.A. wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.  
Nr sprawy: DO/536/2011 

 

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące licząc od dnia wejścia w życie umowy. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia, 

d) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. 

3. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni. 

4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego. 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

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, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności – wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej 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. 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl


2. W celu potwierdzenia, że wykonawca wniósł wymagane wadium, zamawiający żąda załączenia 

do oferty kserokopii dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium lub oryginału dokumentu 

wniesienia wymaganego wadium w innej formie niż w pieniądzu. 

3. Wykonawca winien załączyć do oferty również: 

a) Formularz cenowy; 

b) Formularz ofertowy; 

c) Oświadczenie wykonawcy; 

d) Wzór umowy wraz z załącznikami zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione.  

 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych). 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert będzie cena – 100% 

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

 

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: 

1. Teresa Jarczyk  - w zakresie przedmiotu zamówienia,  tel. 32 246 60 61 wew. 381 

2. Mirosław Tepling - w zakresie przedmiotu zamówienia,  tel. 32 246 60 61 wew. 386 

3. Anita Piecha            - w zakresie przejęcia pracowników,      tel. 32 246 60 61 wew. 372 

4. Dorota Osadnik - w zakresie zamówień publicznych,  tel. 32 246 60 61 wew. 382 

 

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego ( decyduje data i godzina wpływu do Spółki) lub 

złożyć w siedzibie Spółki: 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sekretariat. 

 
Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2011r o godz. 10:00 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.11.2011r o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, w Sali 

konferencyjnej. 

  

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

z upływem terminu składania ofert. 

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

przetargu pisemnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu pisemnego bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej  

w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 
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