
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. 32/ 246-60-61 (64, 65) wew. 381,  

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., dostępnym   na stronie internetowej 

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

 

Nr sprawy: DF/522/2012. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór firmy, która przeprowadzi badanie sprawozdania 

finansowego Tramwajów Śląskich S.A. za 2012 rok  oraz audyt w zakresie:  

-  zweryfikowania kwoty przysługującego wynagrodzenia  oraz rozsądnego zysku  za 2012r., 

-  określenia poziomu planowanej kwoty wynagrodzenia oraz rozsądnego zysku na 2013r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

79212000-3; 79212100-4. 

 

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

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 29.03.2013r. 

 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)  posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności udokumentują wykonanie  

 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres    

 prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie: 

      - co najmniej  dwóch usług  polegających na przeprowadzeniu audytu rekompensaty         

         z tytułu świadczenia usług w transporcie publicznym, zgodnie z:  Rozporządzeniem     

         (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r.  

         dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu  

         pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)    

         nr 1107/70, Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia  6 grudnia 2010r.        

         (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

         (Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 - 2013, Wytyczne w zakresie zasad  

         dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek  

         świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym) lub z co najmniej z trzema  

         pierwszymi kryteriami określonymi w ust. 95 wyroku ETS w sprawie C-280/00 Altmark  

         GmbH: 

      - co najmniej  dwóch usług w zakresie audytu finansowego, w tym przynajmniej jedną  

         w zakresie badania finansowego podmiotów transportu publicznego. 

c)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    

 zamówienia, a w szczególności wykażą co najmniej 1 biegłego rewidenta i 1 niezależnego   

 audytora, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wpisanych na listę   

 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, z podaniem nr  

 ewidencyjnego biegłego rewidenta w KIBR zgodnie z załącznikiem nr 3 i oświadczą, że   

 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  

 uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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d) spełniają następujące warunki: 

 

- nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

       - nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

       - nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne  

          i  zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem  

          zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

          w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

       - nie zostali prawomocnie skazani 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 wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania  

           i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  

           w dokonywaniu tych czynności, 

       - jest to podmiot niezależny od Zamawiającego, Komunikacyjnego Związku  

           Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach oraz Banku  

           Polska Kasa Opieki S.A., 

 

e)  złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

2.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnia 

/ nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których 

mowa w Rozdziale 4. 

3. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

 

Dokumenty wymagane w ofercie. 

1. Wykonawca winien   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, 

aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów poświadczający wpisanie oferenta na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie; 

3) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; 

4) harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego wraz  

z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz harmonogram prac obejmujący metody i terminy 

przeprowadzenia audytu wynagrodzenia; 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ; 

6) wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom; 

7) oświadczenie wykonawcy; 

8) zaparafowany wzór umowy; 

9) formularz ofertowy – w tym cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie 

pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym, uwzględniającą wszelkie 

koszty występujące po stronie audytora jak np. delegacje, koszty ewentualnego badania 

wstępnego, koszty związane z uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz obecnością 

na  Zgromadzeniu Akcjonariuszy itd. oraz cenę za przeprowadzenie audytu wynagrodzenia, 

wszelkie koszty występujące po stronie audytora w tym koszt wyliczenia niedozwolonej 

pomocy publicznej w przypadku jej stwierdzenia. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  



z oryginałem przez wykonawcę.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

Kryterium oceny ofert 

1. Przy wyborze ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego i audytu wynagrodzenia, 

będzie brana pod uwagę oferowana cena brutto, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawcy, którzy złożą ofertę w takiej samej cenie, na wniosek zamawiającego zobowiązani 

będą do złożenia oferty dodatkowej, o cenie nie wyższej niż zaoferowana w uprzednio złożonej 

ofercie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania 

ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny  

i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i audytu wynagrodzenia 

dokona zgodnie ze statutem Spółki - Rada Nadzorcza. 

 

 

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. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: 

Teresa Jarczyk - w zakresie zamówień sektorowych - tel. 32/ 246-60-61 (64,65) wew. 381. 

 

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Tramwajów  

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

 

Termin składania ofert upływa dnia  17.09.2012r. o godz. 10:15. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.2012r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego  

w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna, piętro I. 

 

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. 
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