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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389980-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Chorzów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
2012/S 237-389980

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Osoba do kontaktów: Teresa Jarczyk, Joanna Urych
41-506 Chorzów
POLSKA
Tel.:  +48 322466061-381/2563661-310
E-mail: przetargi@tram-silesia.pl
Faks:  +48 322510096
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tram-silesia.pl

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Naprawa, konserwacja podzespołów oraz modernizacja pudeł wagonów 105N” – dotyczy modernizacji
wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „naprawa, konserwacja podzespołów oraz modernizacja pudeł
wagonów 105N" w ramach realizacji Projektu: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIŚ.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.
Pakiet usług Zamawiający podzielił na części:
— część 1 Modernizacja pudeł wagonów 105N,
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— część 2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów – mechaniczne usuwanie
zanieczyszczeń z części tramwajowych oraz z konstrukcji wagonów (śrutowanie),
— część 3 Gumowanie cewek hamulców szynowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50220000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 006 622,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
UE/ZUR/588/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 175-289056 z dnia 12.9.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość

Zamówienie nr: ZUR/DO/53/12
Część nr: 1 - Nazwa: „Naprawa, konserwacja podzespołów oraz modernizacja pudeł wagonów 105N” – dotyczy
modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Modernizacja pudeł wagonów 105N.

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.11.2012

V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Remonty i Modernizacja Tramwajów PROTRAM Wrocław Sp. z o.o.
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713500637
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Faks:  +48 713500637

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 2 029 500,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 974 150,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: ZUR/DO/52/12
Część nr: 3 - Nazwa: „Naprawa, konserwacja podzespołów oraz modernizacja pudeł wagonów 105N” – dotyczy
modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Gumowanie cewek hamulców szynowych.

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.11.2012

V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PPUH PRODGUM Daniel Kurasiewicz
ul. Jedności 119
42-504 Będzin
POLSKA
Tel.:  +48 322674299
Faks:  +48 322674299

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 35 670,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 32 472,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.2) Informacje dodatkowe:
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Informujemy, że zamówienie dla części 2 pn.: „Naprawa, konserwacja podzespołów oraz modernizacja pudeł
wagonów 105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Usługi w zakresie
napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów – mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z części
tramwajowych oraz z konstrukcji wagonów (śrutowanie) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie:
1.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
1.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
1.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone
w punkcie 1.1 i 1.2.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.12.2012
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