TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zwany dalej SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
na dostawę odzieży roboczej i ochronnej.

Negocjacje handlowe z ogłoszeniem

Nr sprawy FZ/439/2012

1

1. ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Śląskie S.A.
41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5
telefon (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 251-00-96
www.tram-silesia.pl
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl
godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 ( pn.-pt.)
Osoby uprawnione do porozumiewania się z uczestnikami postępowania.
a) Bogusław Stasiak – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (032)246-60-61 (64/65)
nr wew. 394
b) Teresa Jarczyk – w zakresie procedury przetargowej - tel. (032)246-60-61 (64/65)
nr wew. 381
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie negocjacji handlowych
z ogłoszeniem, według specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie
internetowej zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia”.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie dostawy odzieży roboczej i ochronnej
(w tym obuwia) – w dalszej części SIWZ zwanej „Odzieżą” - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ .
2.2. Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy.
2.3. Postępowanie jest prowadzone w formie negocjacji handlowych poprzedzone ogłoszeniem.
2.4. Uczestnicy postępowania składają wnioski o udział w postępowaniu wraz ze wzorami
Odzieży oraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia w
formie formularza cenowego – załącznik nr 8.
2.5. Celem postępowania w powyższej formie jest uzyskanie najlepszego – asortymentu pod
względem jakościowym i funkcjonalno-użytkowych, przy optymalnych wskaźnikach
ekonomicznych.
2.6. Zadaniem Zespołu przetargowego jest wyłonienie spośród złożonych wzorów Odzieży
najwyżej ocenionych przez Zespół ofert, której Wykonawca zostanie zaproszony do
negocjacji.
3. FORMA POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów stosowania
ustawy Pzp, prowadzone jest w formie negocjacji handlowych poprzedzonych ogłoszeniem
na stronie internetowej, na najlepszy jakościowo asortyment Odzieży dla uprawnionych
pracowników Tramwajów Śląskich S.A.
3.2. Wynikiem postępowania jest zawarcie umowy na okres trzech lat na dostawę Odzieży wg
przedłożonego przez Wykonawcę wzoru tej Odzieży.
3.3. Wzór przedstawiony w postępowaniu pozostanie w depozycie u Zamawiającego na czas
trwania umowy. Jeżeli dany asortyment Odzieży nie może być przechowywany przez okres
3-ch lat, ze względu na utratę jego odpowiednich własności, po podpisaniu umowy
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Wykonawca zamiast wzoru przedłoży kolorowe zdjęcie ze szczegółowym opisem
asortymentu wraz z próbkami materiału z jakiego został wykonany (wzór tego asortymentu
zostanie zwrócony Wykonawcy).
3.4. Umowa z Wykonawcą wybranej oferty może być zawarta tylko pod warunkiem uzyskania
podczas negocjacji korzystnych warunków dla Zamawiającego.
3.5. W przypadku stwierdzenia, przez Zespół przetargowy, niezadowalającego pod względem
jakościowym i funkcjonalno-użytkowym poziomu przedstawionego asortymentu,
Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
3.6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
4. ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.
4.1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania wniosków do
udziału w postępowaniu, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano SIWZ i zamieści ją również na stronie internetowej.
4.2. Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje i zmiany terminów są wiążące dla
wszystkich uczestników postępowania.
4.3. Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia do Zamawiającego zapytania
o wyjaśnienie treści SIWZ.
4.4. Zapytania należy kierować na piśmie na adres Zamawiającego lub faksem albo pocztą
elektroniczną.
4.5. Odpowiedzi na wszystkie zapytania zgłoszone (bez podania autora zapytania) zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu
zapytania oraz wysłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ.
4.6. Wszelka korespondencja, w tym także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej,
dotycząca postępowania powinna zostać opatrzona następującym dopiskiem:
„Dostawa odzieży roboczej i ochronnej” – nr sprawy FZ/439/2012
5. ZESPÓŁ PRZETARGOWY
5.1. Do oceny przedstawionych wzorów Odzieży, Kierownik Zamawiającego powołał siedmioosobowy Zespół przetargowy, w tym Społeczny Inspektor Pracy oraz Kierownik Działu
BHP.
5.2. Zespół przetargowy oceniający przedłożone wzory ofertowe, do momentu wybrania
najkorzystniejszej oferty nie będzie znał nazw Wykonawców.
5.3. W celu zachowania anonimowości Wykonawców składających wniosek wraz z ofertą,
Kierownik Zamawiającego powołał Koordynatora postępowania, który będzie
odpowiedzialny za przyjmowanie, składowanie, przedstawienie Zespołowi przetargowemu
wzorów oraz zwrot wzorów Odzieży po zakończeniu postępowania.
5.4. Koordynator postępowania jest wyłączony z oceniania wzorów.
6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

6.1. Uczestnikami postępowania mogą być wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia
i udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jednej dostawy odzieży roboczej i ochronnej (w tym obuwia) o wartości
minimum 150.000 PLN.
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b) załączyli wymagane dokumenty, oświadczenia oraz wymieniony w załączniku nr 1
asortyment wzorów Odzieży,
c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego.
6.2. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego
wykluczeni.
6.3. Złożenie wniosku o udział w postępowaniu jest zobowiązaniem Wykonawcy do
przystąpienia do negocjacji w trybie rokowania z jednym wykonawcą jeżeli jego oferta
zostanie wybrana.
7.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.

Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez dostarczenie lub nadesłanie na adres:
Tramwaje Śląskie S.A. 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 – pok. Nr 16 - zamkniętej
koperty, zawierającej Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz
z załącznikami określonymi w Rozdziale 9.
Do wniosku należy dołączyć Kartę Identyfikacyjną.
Osobno odpowiednio zapakowane wymagane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do
SIWZ, WZORY Odzieży – opatrzone jedynie ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM
(zgodnie z opisem Rozdziału 11 niniejszego SIWZ).
Termin składania wniosków do dnia 25.06.2012 do godz. 10:00
Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
STAWIANYCH WARUNKÓW

8.1.

Wymagane oświadczenia:
Wykonawca składa oświadczenie, że spełnia warunki określone w pkt 6.1. niniejszej
SIWZ, a ponadto oświadcza że:
1) Przyjmuje warunki postępowania określone przez Zamawiającego;
2) Dołącza do wniosku wskazane w SIWZ dokumenty w oryginale lub w formie
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.
3) Załącza do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu;

9.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE SKŁADANIA
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

9.1.
9.2.
9.3.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 5)
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.
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej dostawy odzieży roboczej i ochronnej o wartości min. 150.000

9.4.
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9.5.

10.

PLN, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie
dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane
należycie - załącznik nr 6.
Zamawiający dopuszcza podwykonawców i żąda wskazania przez wykonawcę
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik
nr 7.
DOPUSZCZENIE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1. Niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wraz ze wzorami przedmiotu zamówienia, Zespół przetargowy
w pierwszym etapie dokonuje oceny wzorów Odzieży, a następnie weryfikuje dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
10.2. Zespół na podstawie dokumentów zawartych we Wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, dopuszcza do dalszego udziału w postępowaniu wyłącznie
Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ i nie podlegają
wykluczeniu.
10.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia lub
wyjaśnienia treści oferty w terminie 3 dni chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
10.4. O wynikach kwalifikacji Zamawiający niezwłocznie informuje uczestników
postępowania za pośrednictwem faksu albo poczta elektroniczną po zakończeniu
kwalifikacji, zapraszając wybranego Wykonawcy do negocjacji.
11.

SKŁADANIE WZORÓW ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ.

11.1. Wzory Odzieży składa się za pokwitowaniem odbioru (załącznik nr 5) osobiście lub za
pośrednictwem poczty – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (decyduje data otrzymania
wzorów przez Zamawiającego), w terminie określonym w ogłoszeniu.
11.2. Wzory należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Inwalidzkiej 5 w Chorzowie
w pokoju nr 16.
11.3. Wraz z Wnioskiem o udział w postępowaniu należy złożyć Kartę Identyfikacyjną
wypełnioną wg załącznika nr 3. Na Karcie Identyfikacyjnej należy umieścić we
wskazanym miejscu – ZNAK ROZPOZNAWCZY: dowolną kombinację liter i cyfr /NIE
DŁUŻSZĄ NIŻ 5 ZNAKÓW/.
11.4. Na opakowaniu kompletu wzorów Odzieży należy umieścić jedynie ZNAK
ROZPOZNAWCZY, taki sam jak na Karcie Identyfikacyjnej.
11.5. Składający WZORY otrzymują pokwitowanie odbioru złożonej OFERTY z zaznaczonym
ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM Uczestnika.
11.6. WNIOSKI oraz dołączone do nich załączniki powinny być opakowane w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem oceny WZORÓW.
12. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
12.1. KRYTARIA OCENY WZORÓW ODZIEŻY
Ustala się następujące kryteria oceny wzorów:
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Członkowie Zespołu przetargowego oceniać będą wzory odzieży indywidualnie według
następujących kryteriów:
a) jakość wykonania - w skali od 0 do 45 punktów;
b) poziom rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, mających wpływ na uzyskanie
optymalnych efektów użytkowych i kosztów eksploatacji – w skali od 0 do 45
punktów ;
c) ogólne wrażenie estetyczne - w skali od 0 do 5 punktów;
d) kolorystyka - w skali od 0 do 5 punktów;
Każdy członek Zespołu przetargowego ocenia przedstawione WZORY na indywidualnej karcie
oceny oferty. Oferta, która uzyska łącznie największą sumę punktów zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

13.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

13.1. Wybór najlepszej oferty – wzorów odzieży odbędzie się na posiedzeniu Zespołu
przetargowego w siedzibie Zamawiającego.
13.2. Po wyborze zwycięskiej oferty Zespół przetargowy dokonuje identyfikacji prac w oparciu
o znak rozpoznawczy, jakim oznaczona została OFERTA. Następuje otwarcie kopert
z Kartami Identyfikacyjnymi składanymi w dacie składania Wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu i Wzorów oraz przyporządkowuje numery rozpoznawcze
właściwemu Uczestnikowi postępowania.
13.3. Wykonawcy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną niezwłocznie
powiadomieni pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wyniki zostaną również
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
13.4. Zamawiający zwraca złożone przez Wykonawców Wzory odzieży na pisemny wniosek
Wykonawcy, w którym określi – sposób i termin dokonania zwrotu.
14.

ZOBOWIAZANIA PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14.1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty
zaproszenia do negocjacji ze strony Zamawiającego przystąpić do negocjacji w trybie
rokowania z jednym wykonawcą, w celu zawarcia Umowy na dostawę Odzieży.
W przypadku, jeżeli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia Umowy,
postanowieniami niniejszego punktu związany jest Wykonawca, który uzyskał następną
lokatę w punktacji.
14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych składników odzieży roboczej
i ochronnej i zawarcia umowy z wieloma wykonawcami na wykonanie poszczególnych
wybranych części odzieży.
__________________________________________________________________________
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.
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
Karta Identyfikacyjna Wykonawcy – załącznik nr 3,
Pokwitowanie złożenia/odbioru wzorów Odzieży – załącznik nr 4
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 5
Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 6
Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa – załącznik nr 7
Formularz cenowy – załącznik nr 8
Wzór umowy – załącznik nr 9

Chorzów, dnia 11.06.2012r
Podpisał
Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler

Podpisał
Członek Zarządu/Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik
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Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Asortyment

Szacunkowa ilość w
okresie 3 lat

Odzież robocza
1.
2.

Ubranie robocze drelichowe z elementami
odblaskowymi lub bez elementów odblaskowych – wg
potrzeb
Ubranie robocze drelichowe typ „szwedzki” z
elementami odblaskowymi

3.

Ubranie zimowe watowane

4.

Koszula flanelowa

5.

Fartuch drelichowy damski/męski

6.

Fartuch damski gospodarczy (stylonowy)

7.

Czapka letnia drelichowa z daszkiem

8.

Czapka zimowa drelichowa z daszkiem

9.

Kamizelka ostrzegawcza (pomarańczowa lub żółta z
elementami odblaskowymi)

10. Trzewiki robocze (wzór 305 prod. Strzelce Opolskie)

945

1 413
333
2 442
132
114
1 083
387
1 446
2 085

Odzież ochronna
Ubranie trudnopalne z elementami odblaskowymi dla
spawaczy
Ubranie trudnopalne z elementami odblaskowymi dla
12.
spawaczy – typ „szwedzki”
Ubranie trudnopalne z elementami odblaskowymi dla
13.
spawaczy – ocieplane
11.

14. Ubranie kwasoodporne
15. Bluzy watowane
16. Kurtka przeciwdeszczowe
17. Płaszcz przeciwdeszczowy
18. Fartuch spawalniczy
19. Fartuch kwasoodporny
20. Gumofilce

135
39
21
6
318
69
405
123
18
444
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51

21. Gumowce
22. Chodaki do łaźni

513

23. Botki ocieplane robocze – (art.73-Nowogard)

111

Botki ocieplane na spodach olejoodpornych – (art.73Nowogard)

24.

54
156

25. Trzewiki dla spawaczy trudnopalne
Obuwie profilaktyczne lub półbuty robocze (półbuty
robocze wz.260/261 – Strzelce Opolskie)

26.

27

27. Rękawice ochronne wzmocnione (typu „Gobi Red”)

25 590

28. Rękawice ochronne wzmocnione zimowe

2 655

29. Rękawice (typu „covent”)

14 280
969

30. Rękawice spawalnicze (typu „Żubr”)

6 570

31. Rękawice polimerowe

Specyfikacja w zakresie podstawowych wymagań dotyczących odzieży roboczej i ochronnej oraz
obuwia:
1. Ubranie robocze drelichowe dwuczęściowe (bluza + spodnie) z elementami odblaskowymi.
Materiał:
- drelich 100 % bawełna,
- gramatura 290g/cm2,
Bluza:
- z czterema kieszeniami,
- na rękawach na całym obwodzie paski z taśmy odblaskowej z pomarańczowymi
lub żółtymi obrzeżami,
- na plecach bluzy napis o treści „TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.” w jednym
wierszu, wysokość liter ok. 4-5 cm.
Spodnie:
- na prawej nogawce dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy,
- na obu nogawkach spodni paski z taśmy odblaskowej.
2.

Urbanie robocze drelichowe „typ szwedzki” drelichowe z elementami odblaskowymi.
Materiał :
Bluza:
-

drelich 100% bawełna
gramatura 290g/cm2
z czterema kieszeniami,
na obu rękawach, na całym obwodzie
z pomarańczowymi lub żółtymi obrzeżami

paski

z

taśmy

odblaskowej
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-

na plecach bluzy napis o treści „TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.” w jednym
wierszu, wysokość liter ok. 4-5 cm.

Spodnie:
- w spodniach na prawej nogawce kieszeń na telefon komórkowy
- na obu nogawkach spodni analogiczne paski z taśmy odblaskowej,
- regulacja szelek.
3. Koszula flanelowa – wg ogólnych standardów 100 % bawełna.
4. Czapka letnia – drelichowa z daszkiem, z regulacją dopasowującą do obwodu głowy.
5. Czapka zimowa – drelichowa z daszkiem, z regulacją dopasowującą do obwodu głowy
(propozycja: czapka typu „uszatka”).
6. Fartuch męski/ damski
Materiał:
- drelich 100% bawełna
- gramatura 290g/cm2
- cztery kieszenie, w tym jedna górna - prawa kieszeń na telefon komórkowy,
- na plecach napis o treści „TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.” w jednym wierszu,
wysokość liter ok. 4-5 cm.
7. Fartuch damski gospodarczy– wg ogólnych standardów (stylonowy).
8. Ubranie zimowe watowane dwuczęściowe (bluza + spodnie - ocieplane) z elementami
odblaskowymi.
Materiał:
- drelich 100 % bawełna,
- gramatura 290g/cm2,
Bluza:
- z czterema kieszeniami,
- na rękawach na całym obwodzie paski z taśmy odblaskowej z pomarańczowymi
lub żółtymi obrzeżami,
- na plecach bluzy napis o treści „TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.” w jednym
wierszu, wysokość liter ok. 4-5 cm.
Spodnie:
- na prawej nogawce dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy,
- na obu nogawkach spodni analogiczne paski z taśmy odblaskowej.
9. Kamizelka ostrzegawcza
Kolor: pomarańczowy lub żółty z elementami odblaskowymi.
Na plecach napis o treści „TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.” w jednym wierszu, wysokość liter
ok. 4-5 cm.
10. Trzewiki robocze
Trzewiki robocze olejoodporne, wykonane ze skóry naturalnej, na podeszwach z
podwójnego poliuretanu, sznurowane.
11. Rękawice ochronne wzmocnione - skórzano-tkaninowe wykonanie z wysokiej jakości
dwoiny bydlęcej, część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, podgumowany
mankiet, np. typu „Gobi Red”, norma EN 420. kat II.
12. Rękawice wzmocnione zimowe - wzmocnione, wykonanie jw. norma EN 420, kat II,
ocieplane.
13. Rękawice COVENT - ochronne , powlekane lateksem o porowatej strukturze, norma EN
388 , kat II.
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14. Rękawice spawalnicze – typu „ŻUBR”.
15. Rękawice powlekane poliuretanem- norma EN 420, kat II.
16. Gumofilce
17. Gumowce
18. Chodaki do łaźni – klapki plastikowe typu „Fakirki”.
19. Botki ocieplane – na spodach olejoodpornych , np. art. Nr 73 –„Nowogard” , ocieplane.
20. Trzewiki dla spawaczy – trudnopalne,
21. Obuwie profilaktyczne/ półbuty robocze - półbuty wz. 260w/ 261 -producent Strzelce
Opolskie, kolor grafitowy.
22. Ubranie trudnopalne z elementami odblaskowymi typ zwykły i „szwedzki” – z taśmą
odporną na wysokie temperatury,
23. Ubranie kwasoodporne,
24. Bluzy watowane – wykonanie analogicznie jak bluzy z poz.8
25. Kurtki p/deszczowe,
26. Płaszcz p/deszczowy,
27. Fartuch spawalniczy – II kat,
28. Fartuch kwasoodporny.
Zamawiający dane dotyczące wzrostu, obwodu klatki piersiowej, nr kołnierzyka, obwodu pasa,
będzie określał w sukcesywnie emitowanych do Wykonawcy zamówieniach.
Rękawice będą zamawiane wg przyjętej rozmiarówki „małe, średnie, duże” i zastrzega sobie
prawo do wymiany wielkości rękawic wg zużycia i zgłaszanych potrzeb.
Zamawiający w powyższej specyfikacji określa gatunek, materiał, producenta lub typ
w celach orientacyjnych. Wykonawca może przedstawić inne produkty, które spełniają cechy
i standardy podane w przedmiocie zamówienia.
Wykonawca może zaproponować wzory przedmiotu zamówienia z innych niż wskazane
materiałów, producentów, typów, rozwiązań, pod warunkiem, że produkt będzie spełniał
wymagania, w sposób podobny lub lepszy niż podane, pod względem funkcjonalno –
użytkowym i obowiązujących norm, przy zachowaniu optymalnych wskaźników
ekonomicznych.
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(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

załącznik nr 2

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, które ukazało się na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl, składamy wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji handlowych z ogłoszeniem na
realizację zadania pn.: „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych
pracowników Tramwajów Śląskich S.A.
Ja/my niżej podpisany/i
…………………………………………………………………...................................………..
działając w imieniu i na rzecz
…............................................………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa [firma] dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich tych podmiotów)

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres ……………………………………………………………………………...
nr telefonu …………………………………
nr faksu …………………………………....
e-mail ....................................................................................
2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest ……………………………………………………
nr telefonu …………………………………, nr faksu …………………………………..
3. Niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego sektorowego wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w SIWZ
składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
W załączeniu przedkładamy (załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu):
1) Karta identyfikacyjna Wykonawcy;
2) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
3) Doświadczenie zawodowe;
4) Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa;
5) Formularz cenowy;
6) Zaparafowany wzór umowy.
7) .....................................................
………………………..
(Miejscowość i data

..........................…………………………………..
(podpis wykonawcy lub osób/y upoważnionych/ej)
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Załącznik nr 3

KARTA IDENTYFIKACYJNA WYKONAWCY
Wykonawca składający wzory odzieży roboczej i ochronnej :

Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Adres uczestnika:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………………………………………
Telefon stacjonarny:……………………………………………………………………………
Telefon komórkowy:…………………………………………………………………………..
Fax:…………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..

Praca konkursowa została oznaczona ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM:

………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli Wykonawcy.
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Załącznik nr 4

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA / ODBIORU * ) WZORÓW ODZIEŻY
złożonej w postępowaniu na dostawę Odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych
pracowników Spółki.

Wzory Odzieży oznaczone znakiem rozpoznawczym:

została przyjęta/odebrana w dniu ……………….2012 r. godz. …………….

…………………………
Czytelny podpis przyjmującego
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy ............................................................................................................
Adres wykonawcy .............................................................................................................
Numer telefonu

.............................................................................................................

Numer faksu

..............................................................................................................

E-mail

………………………………………………………………………..

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie
z wymogami właściwej ustawy,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz oświadczam, że:
-

-

-

nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie
na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego
organu*,
żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu
zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie
skazany 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 wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem
prowadzonego
postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Podpisano:
( przedstawiciel/e wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy ..........................................................................
Adres wykonawcy

...........................................................................

Numer telefonu

..........................................................................

Numer sprawy

..........................................................................

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1
dostawy odzieży roboczej i ochronnej o wartości minimum 150.000 PLN

Rodzaj
zamówienia

Nazwa i adres odbiorcy

Całkowita wartość
zamówienia (zł. brutto)

Czas trwania
i miejsce realizacji
zamówienia

Podpisano:

...................................................
(przedstawiciel/e wykonawcy)
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Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Nazwa wykonawcy ..........................................................................
Adres wykonawcy

...........................................................................

Numer telefonu

..........................................................................

Numer sprawy

..........................................................................

Lp.

Opis części zamówienia powierzonej

Wartość powierzonej części

podwykonawcy

zamówienia

Podpisano:
..................................................
(przedstawiciel/e wykonawcy)
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Załącznik nr 8

FORMULARZ CENOWY
Wzory odzieży oznaczone znakiem rozpoznawczym:

1. Przedstawiamy koszty wykonania poszczególnych elementów odzieży roboczej i ochronnej:
Lp.

Asortyment

Szacunkowa
ilość

Cena
jednost.

Wartość
netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
....
31
Całość zamówienia Wykonawca wycenia na :
wartość netto .........................................................................................................................zł
podatek VAT ...........................................................................................................................zł
cena brutto ............................................................................................................................zł
słownie: (..................................................................................................................................zł)
..............................................
Miejscowość i data

..................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 9

WZÓR
UMOWA NR ..........
zawarta w dniu .............. 2012r. w Chorzowie pomiędzy:
Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów,
o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który został pokryty w całości,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS: 0000145278,

będącą

płatnikiem VAT o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON:
270561663, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:
1. ................................................................. - ..........................................
2. ................................................................. - ..........................................
a
.......................................................................................................................................................
Mającym

swą

siedzibę

w

.....................................................................,

zarejestrowanym

w ............................................., pod numerem KRS:......................................, będącym płatnikiem
VAT o numerze NIP:........................................., REGON:.............................., zwanym w dalszej
części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. ................................................................. - ..........................................
2. ................................................................. - ..........................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości
poniżej progów stosowania przepisów ustawy Pzp w formie negocjacji handlowych,
zarejestrowanego pod numerem sprawy FZ/439/2012 została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy

jest

realizacja przez Wykonawcę dostaw odzieży roboczej

i ochronnej dla uprawnionych pracowników Spółki wg asortymentu wyszczególnionego
w załączniku nr 1 i wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2.
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2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy składników
odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych pracowników Spółki, do magazynu
Zamawiającego wskazanego na zamówieniu.
3. Zamawiający w załączniku nr 3 do niniejszej umowy przedstawia wykaz Komórek
organizacyjnych do których Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówioną odzież
i obuwie.
4. Ilość określona w załączniku nr 1 jest wielkością szacunkową, a realizacja dostaw określająca
pożądany termin dostawy danej partii asortymentu wynikającej z rzeczywistych potrzeb
zostanie przez Zamawiającego potwierdzona pisemnie – w formie zamówień dopuszcza się
fax lub e-mail. W zamówieniu będą podane również rozmiary danego asortymentu.
§2
1. Wykonawca dostarczy składniki odzieży roboczej i ochronnej własnym transportem i na swój
koszt do miejsca wskazanego przez zamawiającego w oparciu o składane przez
Zamawiającego zamówienia.
2. Dostawa winna być dokonana w terminie ......... *) dni kalendarzowych, licząc jako pierwszy
dzień wysłania zamówienia faksem lub w formie elektronicznej, pod wskazany przez
Wykonawcę nr faksu lub adres e-mail.
3. Wszystkie składniki odzieży roboczej i ochronnej muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie
nowe i wolne od wad.
*) – wypełnia Wykonawca na etapie składania wniosku o udział w postępowaniu (termin realizacji nie może być
dłuższy niż 14 dni).

§3
1. Potwierdzenie odbioru składników odzieży roboczej i ochronnej odbędzie się na podstawie
podpisanego przez Zamawiającego dowodu dostawy.
2. Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw sprawują z ramienia Zamawiającego: Kierownicy
Zaopatrzenia i Magazynów poszczególnych Komórek organizacyjnych Spółki.
3. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy określa ceny jednostkowe netto poszczególnych
elementów odzieży roboczej i ochronnej. Do tych cen Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny obowiązują przez cały okres
trwania umowy.
4. Dla szacunkowej ilości określonej w załączniku nr 1 cena umowy netto wynosi:
................................zł słownie:..........................................................................................zł);
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podatek VAT........................zł (słownie: ........................................................................)
brutto....................................zł (słownie: .........................................................................)
5. Wykonawca ma prawo wnioskować, po upływie roku trwania umowy, w formie pisemnej
o waloryzację cen jednostkowych asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do umowy,
w stopniu odpowiadającym rocznemu wskaźnikowym wzrostu cen towarów i usług
ogłoszonego przez GUS. Wniosek nie może być zgłaszany częściej niż co 12 miesięcy
trwania umowy. Zmiana umowy nastąpi w drodze aneksu, po akceptacji wniosku przez
Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji, umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem
3 miesięcy od dnia, w którym Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację
wynagrodzenia.
6. Wykonawca z każdą partią odzieży roboczej i ochronnej będzie dostarczać fakturę VAT
wystawioną na adres Zamawiającego, z dopiskiem określającym jakiej Komórki
organizacyjnej dostawa dotyczy (wg skróconej nazwy Komórki organizacyjnej – zgodnie
z załącznikiem nr 3).
7. Należność wynikająca z faktury zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy
wskazanego na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
§4

1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów
oraz następującej wysokości:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ceny
umowy netto określonej w § 3 pkt.4.

b) za opóźnienie w dostawie asortymentu w zakresie ujętym w zamówieniu
w wysokości 2 % ceny netto - niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia lub
zwłoki licząc od wyznaczonego terminu dostawy.
1.2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % ceny (netto) umowy określonej w
§ 3 pkt.4. za dostarczenie niezgodnego ze wzorem asortymentu odzieży ochronnej
i roboczej (w tym obuwia) znajdującego się z posiadaniu Zamawiającego, jeżeli nie
dokona wymiany asortymentu do 2 dni roboczych na właściwą po zgłoszeniu.
1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 5% ceny netto określonej w § 3 pkt 4.
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2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§5
1. Wykonawca

wnosi

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

w

formie

............................., w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto wykazanego
w § 4 pkt 1, tj. w kwocie .............................zł (słownie: ...............................................).
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest w 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
gwarancji za wady, zaś 70% przeznaczone jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania
zamówienia.
3. W przypadku należytego wykonania dostaw 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone

lub

zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru dostaw, a pozostała część tj. 30%
zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.
§6

1.

Dostarczane elementy odzieży roboczej i ochronnej muszą posiadać odpowiednie
oznakowania jakości i gatunku wyrobu oraz zgodne z obowiązującymi przepisami
certyfikaty i atesty.

2.

Na dostarczoną odzież i obuwie Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, która
obejmuje wady nie wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub
niewłaściwej konserwacji i prania.

3.

Ewentualne reklamacje będą zgłaszane pisemnie (fax lub e-mail) do Wykonawcy
bezpośrednio przez Komórki organizacyjne.

4.

Wykonawca dokonuje bezzwłocznie odbioru reklamowanego składnika odzieży roboczej i
ochronnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji składnika odzieży roboczej i ochronnej. Wszelkie koszty związane z
reklamacją obciążają Wykonawcę.

6.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 30-06-2015r.
§8
Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej Umowy może być dokonana tylko za pisemną
zgodą Tramwajów Śląskich S.A.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory mogące wyniknąć z naruszenia postanowień niniejszej umowy, zostaną
rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Tramwajów Śląskich S.A.
§ 12
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki :
1) Wykaz asortymentu z cenami jednostkowymi wg Oferty
2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia
3) Wykaz Komórek organizacyjnych Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
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do umowy nr ..................................

Lp.

Nazwa asortymentu

Asortyment
1

Ubranie robocze drelichowe z elementami
odblaskowymi lub bez el.odb.

2

Ubranie robocze typ „szwedzki” z
elementami odblaskowymi

Szacunkowa
ilość
(szt, kpl)

Cena jedn.
netto
( zł/ szt, kpl )

Wartość netto
(zł)

945

1 413

333
3

Ubranie zimowe watowane
2 442

4

Koszula flanelowa
132

5

Fartuch drelichowy męski/ damski
114

6

Fartuch damski gospodarczy (stylonowy)
1 083

7

Czapka drelichowa letnia z daszkiem

8

Czapka drelichowa zimowa z daszkiem

9

Kamizelka ostrzegawcza (pomarańczowa
lub żółta z elementami odblaskowymi)

10

Trzewiki robocze

11

Rękawice ochronne wzmocnione

387
1 446

2 085

25 590

2 655
12

Rękawice wzmocnione zimowe

13

Rękawice „COVENT”

14 280

24

969
14

Rękawice spawalnicze

15

Rękawice powlekane polimerem

6 570

444
16

Gumofilce

17

Gumowce

18

Chodaki do łaźni

51

513

111
19

Botki ocieplane robocze
54

20

Botki ocieplane na spodach
olejoodpornych
156

21

Trzewiki dla spawaczy trudnopalne
27

22

Obuwie profilaktyczne / półbuty robocze

23

Ubranie trudnopalne z elementami
odblaskowymi dla spawaczy

24

Ubranie trudnopalne z elementami
odblaskowymi - typ „szwedzki” dla
spawaczy

25

Ubranie ocieplane trudnopalne z
elementami odblaskowymi dla spawaczy

26

Ubranie kwasoodporne

27

Bluzy watowane

135

39

21

6

318

25

69
28

Kurtki przeciwdeszczowe

29

Płaszcz przeciwdeszczowy

30

Fartuch spawalniczy

31

Fartuch kwasoodporny

405

123
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Razem:

Cena netto umowy dla szacunkowej ilości wynosi: ......................................... zł ,
- podatek VAT : ..........................................zł,
Cena brutto umowy dla szacunkowej ilości wynosi:
...........................................zł
(słownie: ....................................................................................... złotych).

Załącznik nr 2

do umowy nr ........................... z dnia...................

26

Opis specyfikacji przedmiotu zamówienia będzie uzupełniony wg proponowanego i wybranego
asortymentu na etapie podpisania umowy

27

