
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, 
Rejon Nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152 
tel. 32 256 36 61, faks 32 255 57 46, 
e-mail:  r2.zm@tram-silesia.pl 
ogłasza przetarg pisemny. 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w okresie umownym, realizacja dostaw do Rejonu 
Nr 2 w Katowicach – Zawodziu, ul. 1 Maja 152, piasku kwarcowego suszonego, płukanego, bez 
domieszek, o granulacji 0,5 – 2,5 mm w ilościach wynikających z bieżących potrzeb. Piasek 
musi być pakowany w opakowaniach jednostkowych (workach) o pojemności w przedziale 20 – 
25 kg. Piasek przeznaczony jest do piasecznic tramwajów 116Nd produkcji Alstom-Konstal w 
Chorzowie oraz Pt-8. Szacunkowa ilość w okresie umownym  - około 60 ton. 
Nr sprawy R-2/380/2012. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Termin realizacji zamówienia – Przez 12 miesięcy od  dnia  podpisania  umowy, chyba że ilość 
wynikająca z umowy zostanie wykorzystana wcześniej. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
b) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 SIWZ, 
c) załączyli wymagane dokumenty, 
d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 
Kryteria wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert będzie cena – 100% 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów. 
SIWZ można pobrać ze strony internetowej zamawiającego, (tj www.tram-silesia.pl zakładka 
zamówienia) Specyfikacji nie wysyłamy faxem ani pocztą. 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 
Marek Włóczyk – tel. 32 256 36 61  wew. 267 – w zakresie przedmiotu zamówienia 
Witold Michnol – tel. 32 256 36 61  wew. 274 lub 275 – w zakresie prowadzonego postępowania 
Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Rejonu Nr 2 w 
Katowicach, ul. 1 Maja 152 
Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2012r. o godz. 09:45. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2009r. o godz. 10:00 w świetlicy Rejonu  Nr2. Otwarcie ofert 
jest jawne. 
Termin związania ofertą 60 dni. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 
przetargu bez podania przyczyn. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 
którejkolwiek z ofert. 
Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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