
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. 32/ 246-60-61 (64, 65) wew. 382  

i 392, faks 32/ 251 00 96, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny (o wartości 

poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), prowadzony zgodnie  

z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. 

 

Nr sprawy: FZ/515/2012. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przekładni tramwajowych typu  

20 PM. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jn.: 

   Lp. Asortyment Nr rysunku Szacunkowa 

ilość (sztuk) 

  1 Tuleja uziemienia 13N 0707-1-7 49 

  2 Nakrętka koronkowa 13N 0707-1-22         178 

  3 Przegroda labiryntu 13N 0707-1-88 81 

  4 odrzutnik 13N 0707-1-89 15 

  5 Odrzutnik oleju 13N 0707-2-9         115 

  6 Pierścień wewnętrzny labiryntu 5051T-12A         121 

  7 Para stożkowa (wałek napędzający i koło 

talerzowe – parowe) 

13N 0707-3-2 

+ 13N 0707-3-4 
          73 

  8 Wałek napędzający 13N 0707-3-4           29 

  9 Gniazdo (nr rys. SK-3640) 13N 0707-3-5           35 

10 Korpus koła zębatego 13N 0707-4-3           30 

11 Pierścień zewnętrzny labiryntu 5051T-9A           86 

12 Korpus uziemienia 20PM 070000-1-05           42 

13 Pierścień  13N 0707-1-10           10 

14 Pokrywa łożyska 20PM 070000-2-06           24 

15 Korek z wkładem magnetycznym 20PM 070102-1-00           40 

16 Tulejka dystansowa 20PM 070000-1-04           35 

17 Zewnętrzna pokrywa labiryntu 2NN 090100-1-08           30 

18 Wewnętrzny pierścień labiryntu 2NN 090100-1-03           60 

19 Zewnętrzny pierścień labiryntu 5049T-9A           30 

20 Gniazdo uziemienia 11N 0713-2-8           50 

21 Pokrywa gniazda uziemienia 11N 0713-1-14           30 

22 Podkładka grubość 0,3 mm 801N 0702-1-23         200 

23 Podkładka grubość 0,5 mm 801N 0702-1-23         200 

24 Podkładka grubość 0,1 mm 20PM 070000-1-14         150 

25 Podkładka grubość 0,2 mm 20PM 070000-1-14         250 

26 Podkładka grubość 0,3 mm 20PM 070000-1-14         250 

27 Podkładka grubość 0,5 mm 20PM 070000-1-14         200 

28 Podkładka grubość 0,8 mm 20PM 070000-1-14           50 

29 Uszczelka grubość 0,2 mm 13N 0707-1-26         250 

30 Uszczelka grubość 0,3 mm 13N 0707-1-26         250 

31 Uszczelka grubość 0,5 mm 13N 0707-1-26         100 

 

Uwaga! 

Dostarczane wałki napędzające powinny być kompatybilne (właściwie współpracować)   

z eksploatowanymi u Zamawiającego przekładniami (kołami talerzowymi) produkcji „Bumar-Fablok” 

Chrzanów. 

 

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

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl


 

 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.07.2013r. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a)    spełniają warunki określone w „Oświadczeniu wykonawcy” - załączniku do specyfikacji istotnych  

      warunków zamówienia, 

b)   załączyli wymagane dokumenty, 

c)   złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

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

i oświadczeniach załączonych do oferty. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Dokumenty wymagane w ofercie. 

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 uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie  

z Krajowym Rejestrem Sądowym albo innym dokumentem uprawniającym  do prowadzenia 

działalności gospodarczej). 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

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 

aktualnych danych zawartych w rejestrze. 

2.   Formularz ofertowy. 

3.   Formularz cenowy. 

4.   Oświadczenie wykonawcy. 

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

6.   Dokumenty (np. referencje) potwierdzające dobrą jakość, właściwe parametry techniczne oraz  

      niezawodność dostarczanego asortymentu do innych przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej. 

 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert będzie cena = 100%. 

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

punktów. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej 

zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl  w zakładce „Zamówienia” lub można odebrać  

w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, piętro I, pokój  

nr 16. 

 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Henryk Hudzikowski  – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 32/ 246-60-61 (64,65) wew. 392. 

Urszula Nawrot –  w zakresie procedury przetargowej       - tel. 32/ 246-60-61 (64,65) wew. 382. 

 

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Tramwajów  

Śląskich S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, piętro I. 

 

Termin składania ofert upływa dnia  20.07.2012r. o godz. 09:45 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, sala 

konferencyjna, piętro I. 

 

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


 

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 udziału w przetargu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 


