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OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
                      

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

fax  32/ 251 00 96, e-mail: przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny o wartości poniżej progów 

stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nr sprawy – WR/521/2011. 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia wraz z obsługą portierni we wszystkich Komórkach 

organizacyjnych Spółki. 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV  – 79710000-4. 

 

Zamawiający nie podzielił zamówienie na części, nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin wykonania zamówienia  - 01.02.2012r.  – 01.02.2014r. do godz. 6
00

. 

 

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: 

-  przedłożą aktualną koncesję, zezwolenie lub licencje  w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:  

- udokumentują wykonywanie w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania    

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

           3 usług  w zakresie całodobowej ochrony mienia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:  

-  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,  

e) spełniają warunki określone w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

f) załączyli wymagane dokumenty, 

g) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

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

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

     o których mowa w Rozdziale 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

    z niniejszego postępowania. 

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

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Dokumenty wymagane w ofercie. 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie 

kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem oraz imienną 

pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego 

rejestru). 

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

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

2.  Koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

3.  Formularz oferty. 

4.  Formularz cenowy. 

5.  Wykaz wykonanych (zakończonych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania    

ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług w zakresie 

całodobowej ochrony mienia o wartości minimum 150.000 PLN brutto każde, z  podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz  załączenie dokumentu  potwierdzającego, że usługi  zostały  

wykonana należycie. 
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6. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  

      niezbędnych do jego wykonania. 

7.   Dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane przepisami  

      prawa licencje. 

8.   Oświadczenie wykonawcy. 

9.   Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony  

      od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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

      z  przedkładanego 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. 

10. Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osobę/y uprawnioną/e. 

  

Kryteria wyboru oferty: 

Kryteriami oceny ofert będzie: 

-  cena -  94 %, 

-  dysponowanie patrolami szybkiego reagowania (do 30 minut) – 2 %, 

-  dodatkowy monitoring – 2 %, 

-  posiadanie systemu zdalnej kontroli wykonania usługi patrolowania terenu – 2 %. 

Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą, tj.  z największą liczbą punktów 

na podstawie kryteriów oceny ofert. 

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 

p. Damian Kulik          - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 32/ 246 44 19. 

p. Adam  Lubas           - w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 32/270 43 11. 

p. Urszula Nawrot      -  w zakresie zamówień publicznych,  tel. 32/ 246 60 61 (64, 65) wew. 382. 

  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego,  41-506 

Chorzów, ul. Inwalidzka 5, piętro I, pokój nr 16 lub pobrać za pośrednictwem poczty elektronicznej –  

www.bip.tram-silesia.pl 

                

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Tramwajów Śląskich S.A.  

(Dyrekcja), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5. 

  

Termin składania ofert upływa dnia  30.11.2011r. godz. 10:00. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia  30.11.2011r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna, 

piętro I. 

 

 

Termin związania ofertą wynosi 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. 

Wykonawcy będący w sporze sądowym z zamawiającym będą wykluczeni z niniejszego 

postępowania. 

Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu  nie podlegają środkom ochrony prawnej  

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 


