
Katowice, dnia 25.05.2012r. 

 

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 ogłasza przetarg pisemny (o wartości poniżej progów 

stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach 

Śląskich S.A. 

Nr sprawy II/375/2012. 

 

Przedmiotem zamówienia jest posadowienie słupów trakcyjnych na fundamentach betonowych dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Uwolnienie budynków od mocowań sieci trakcyjnej” na n/w 

lokalizacjach: 

 Mysłowice ul. Starokościelna 2    - część 1 

 Chorzów ul. Chodkiewicza 2    - część 2 

 Będzin ul. Piastowska (teren Zajezdni R-1)  - część 3 

 Chorzów ul. Wolności 82, 84, 84a   - część 4 

 Bytom ul. Konstytucji 37    - część 5 

 

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31.10.2012r. 

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. 

 

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 5 SIWZ, a w szczególności: 

 udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na posadowieniu słupów trakcyjnych. 

 dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia tj.: 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

b) wnieśli wadium w terminie i w wysokości wymaganej przez zamawiającego, 

c) załączyli wymagane dokumenty, 

d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

 

Wykonawca musi 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. Formularz oferty. 

3. Kosztorys uproszczony. 

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 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. a) tiret pierwsze, z podaniem ich rodzaju, daty 

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Rozdziału 3 pkt 1 lit. a) tiret drugie. 

6. Oświadczenie wykonawcy. 
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7. 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. 
8. Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione. 

 

Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.800,00 PLN (słownie: cztery tysiące 

osiemset złotych) 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert będzie: cena – 85% 

     gwarancja (min. 60 miesięcy-max. 120 miesięcy) – 5% 

     termin realizacji zamówienia – 10% 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów dla każdej części 

zamówienia oddzielnie. 

 

SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia 

oraz można ją otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Joanna Urych – w zakresie procedury przetargowej - tel. (32)256-36-61 wew. 310. 

Grzegorz Woźniak – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32) 246-60-61 (64/65) wew. 389. 

 

Ofertę należy złożyć w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Tramwaje Śląskie S.A. 

ul. 1 Maja 152, 40-237 Katowice pok. nr 4. 

Termin składania ofert upływa dnia 11.06.2012r. o godz. 09:45. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.06.2012r. o godz. 10:00 w Dziale Przygotowania i Realizacji 

Inwestycji, Tramwaje Śląskie S.A., ul. 1 Maja 152, 40-237 Katowice pok. nr 4. 

 

Termin związania ofertą 60 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. 

 

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

