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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Tramwaje Śląskie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Inwalidzka 5

Miejscowość:  Chorzów Kod pocztowy:  41-506 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322466061-381/+48 322563661-310

Osoba do kontaktów:  Teresa Jarczyk, Joanna Urych

E-mail:  przetargi@tram-silesia.pl Faks:  +48 322510096

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) www.tram-silesia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.I )

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.II )

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.III )

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sektor wodny Inny: _____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu 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:
Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Chorzów

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ): 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i podzespołów podwozia wagonu 105N – dotyczy modernizacji
wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
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Zamawiający podzielił zamówienie na 15 części i dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach
następujących części:
1) Dostawa zwalniaków elektromagnetycznych HT4 (luzowniki) do wagonów tramwajowych.
2) Dostawa obręczy do wagonów tramwajowych typu 105N.
3) Dostawa sprzęgów tramwajowych międzywagonowych.
4) Dostawa wyrobów śrubowych i złącznych.
5) Dostawa łączników koła biegowego z nakrętką.
6) Dostawa zawiasów do klap.
7) Dostawa mechanizmów dźwigniowych hamulca szczękowego z samoregulacją luzu.
8) Dostawa cięgien hamulca szczękowego, szczęk hamulcowych, wspornika szczęk hamulcowych.
9) Dostawa osi z nakrętkami.
10) Dostawa wałów „Cardana”.
11) Dostawa części mechanicznych przekładni.
12) Dostawa łożysk.
13) Dostawa uszczelek i klinów okiennych.
14) Dostawa wkładek sprężynujących Saba.
15) Dostawa pierścieni, wkładek, oringów i pozostałych elementów gumowych.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:  (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zamówienie publiczne sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dla zamówień sektorowych.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
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Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :   tak   nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana)  _____albo Zakres: między  :  _____  i :  _____
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w następującej wysokości:
1.1 20.000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – dla części nr 1.
1.2 12.000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych 00/100) – dla części nr 11.
Dla pozostałych części zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, określając tytuł wpłaty i numer sprawy.
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data
wpływu środków na rachunek zamawiającego.
5. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego
wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej nie został
na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę.
6. Wadium w formach niepieniężnych musi być wystawione na zamawiającego.
7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego
pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych
zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w
przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast warunki określone w sekcji III.2.2 oraz III. 2.3 mogą spełniać łącznie.
Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania o zamówienie publiczne winien załączyć do
oferty dokumenty wymienione w sekcji III.2.1 pkt 1 albo odpowiadające im określone w sekcji III.2.1 pkt 2 i 4.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne, przy czym oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.3
pkt 14.2 powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca winien załączyć do oferty niżej
wymagane dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
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gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1.2-1.4 i 1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1) lit. a i c oraz pkt 2.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 2.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
3 zamówienia polegające na dostawie zwalniaków
elektromagnetycznych do wagonów tramwajowych,
które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji – dotyczy
części 1 zamówienia,
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
3 zamówienia polegające na dostawie obręczy kół
jezdnych do wagonów tramwajowych – dotyczy części
nr 2 zamówienia,
3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
3 zamówienia polegające na dostawie sprzęgów
do wagonów tramwajowych – dotyczy części nr 3
zamówienia.
4. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3
zamówienia polegające na dostawie łączników koła
biegowego do wagonów tramwajowych – dotyczy
części nr 5 zamówienia.
5. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3
zamówienia polegające na dostawie mechanizmów
dźwigniowych hamulca szczękowego z samoregulacją
luzu do wagonów tramwajowych – dotyczy części nr 7
zamówienia.
6. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3
zamówienia polegające na dostawie cięgien hamulca
szczękowego do wagonów tramwajowych – dotyczy
części nr 8 zamówienia.
7. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3
zamówienia polegające na dostawie osi z nakrętkami
do wagonów tramwajowych – dotyczy części nr 9
zamówienia.
8. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3
zamówienia polegające na dostawie wałów „Cardana”
do wagonów tramwajowych – dotyczy części nr 10
zamówienia.
9. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie części
do przekładni tramwajowych – dotyczy części nr 11
zamówienia.
10. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie łożysk
do wagonów tramwajowych – dotyczy części nr 12
zamówienia.
11. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie
uszczelek i klinów do wagonów tramwajowych –
dotyczy części nr 13 zamówienia.
12. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie wkładek
sprężynujących do wagonów tramwajowych – dotyczy
części nr 14 zamówienia.
13. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w
zakresie wiedzy i doświadczenia dla części nr 4, 6 oraz
15, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
14. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia, wykonawca winien załączyć do oferty
niżej wymagane dokumenty:
14.1. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 1-12 dla
poszczególnych części, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
dostawy zostały wykonane należycie.
14.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
15. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami tych
podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia,
zawierające zakres czynności, które te podmioty
zobowiązują się wykonać – w przypadku, gdy
wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
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Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :   tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :   tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:(jeżeli dotyczy)
UE/ZUR/587/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
 tak   nie

(jeżeli tak)

Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Podać cenę:  _____   Podać cenę:  _____ 
Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:(jeżeli jest znana,
w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  23/10/2012  (dd/mm/rrrr)   Godzina: 11:45

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 23/10/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina:  12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość :  CHorzów, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca winien załączyć do oferty:
1.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane zapisami Sekcji III.2;
1.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części tj.:
1.2.1. Dla części nr 1:
1.2.1.1. Dokumentację techniczno ruchową (DTR),
1.2.1.2. Stosowne dopuszczenie do eksploatacji w wagonach tramwajowych,
1.2.1.3. Katalog części zamiennych.
1.2.2. Dla części nr 2
1.2.2.1. Oświadczenie dotyczące parametrów stali.
1.2.3. Dla części nr 3
1.2.3.1. Stosowne dopuszczenie do eksploatacji w wagonach tramwajowych.
1.2.4. Dla części nr 7
1.2.4.1. Dokumentację techniczno ruchową (DTR),
1.2.4.2. Stosowne dopuszczenie do eksploatacji w wagonach tramwajowych,
1.2.4.3. Katalog części zamiennych.
1.2.5. Dla części nr 8
1.2.5.1. Katalog części zamiennych.
1.2.6. Dla części nr 10
1.2.6.1. Dokumentację techniczno ruchową (DTR).
1.2.7. Dla części nr 12
1.2.7.1. Katalogi producentów łożysk wraz ze stosownym certyfikatem autoryzowanego dystrybutora.
1.2.8. Dla części nr 13
1.2.8.1. Świadectwo potwierdzające bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodne z normą PN-K-02511:2000.
1.3. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub
kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu dla części nr 1 oraz 11.
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.5. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
dokumentów załączonych do oferty;
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Pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
8. Uwaga!
Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W związku z tym, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy PZP przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza
Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587701

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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,
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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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza
Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
11/09/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-125856
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 1      Nazwa : Dostawa zwalniaków elektromagnetycznych HT4 (luzowniki) do wagonów
tramwajowych

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest dostawa fabrycznie nowego - „Zwalniaka elektromagnetycznego –
luzownika tramwajowego typu HT – 4” w ilości 120 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 31670000  

3) Wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest dostawa fabrycznie nowego - Zwalniaka elektromagnetycznego –
luzownika tramwajowego typu HT – 4 w ilości 120 szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  13/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  03/10/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 2      Nazwa : Dostawa obręczy do wagonów tramwajowych typu 105N.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obręczy nieobrobionych do wagonów tramwajowych 105 N w ilości 240
szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  

3) Wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obręczy nieobrobionych do wagonów tramwajowych 105 N w ilości 240
szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  19/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 3      Nazwa : Dostawa sprzęgów tramwajowych międzywagonowych.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych sprzęgów prostych i łamanych lub dzielonych do
wagonu tramwajowego typu 105 N z głowicą i zamkiem Alberta w ilości:
- sprzęg prosty – 20 szt.
- sprzęg łamany lub dzielony – 40 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych sprzęgów prostych i łamanych lub dzielonych do
wagonu tramwajowego typu 105 N z głowicą i zamkiem Alberta w ilości:
- sprzęg prosty – 20 szt.
- sprzęg łamany lub dzielony – 40 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  14/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  22/10/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 4      Nazwa : Dostawa wyrobów śrubowych i złącznych.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów śrubowych i złącznych do wagonu typu
105N w ilościach jn.:
Blachowkręty 4,2 x 19 PN 83114 DIN 7982 - 60,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 16 samogwintujące z podkładką ocynk - 60,00 kg
Blachowkręty WSPC 4,2 x 19 samogwintujące z podkładką - 30,00 kg
Blachowkręty WSPC 4,2 x 25 samogwintujące z podkładką - 30,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 25 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 38 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 50 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Blachowkręty 4,8 x 50 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Nakrętki M 4 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 30,00 kg
Nakrętki M 10 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 195,00 kg
Nakrętki M 12 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 120,00 kg
Nakrętki M 16 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 15,00 kg
Nakrętki M 20 ZN PN 82144 DIN 934 8/8 - 210,00 kg
Nakrętki M 24 ZN PN 82144 DIN 934 8/8 - 180,00 kg
Nakrętki M 24 ZN PN 82148 DIN 935 8/8 - 30,00 kg
Nakrętki M 5 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 60,00 kg
Nakrętki M 6.PN 82144 DIN 934 5/6 - 90,00 kg
Nakrętki M 8, ZN PN 82144 DIN 934 5/6 120,00 kg
Nit zrywalny Al-Fe 4 x 10 PN 82971 DIN 7337 - 15,00 kg
Nit zrywalny Al-Fe 5 x 10 PN 82971 DIN 7337 - 15,00 kg
Nit zrywalny Al-Fe 5 x 25 PN 82971 DIN 7337 - 15,00 kg
Nitonakrętka M 5 - 900,00 szt.
Podkładki Ø 4 ZN PN-77/M-82006, DIN 125 - 15,00 kg
Podkładki Ø 4 ZN PN-77/M-82007, DIN 127 - 15,00 kg
Podkładki Ø 10 ZN PN—82007, DIN 127 - 84,00 kg
Podkładki Ø 10 ZN PN82006 ISO 7089, DIN 125 - 123,00 kg
Podkładki Ø 12 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 120,00 kg
Podkładki Ø 12 ZN PN—82007, DIN 127 - 66,00 kg
Podkładki Ø 16 ZN PN-EN ISO 7089, DIN 125 - 30,00 kg
Podkładki Ø 16 ZN PN-77/M-82008, DIN 127 - 3,00 kg
Podkładki Ø 20 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 120,00 kg
Podkładki Ø 20 ZN PN—82007, DIN 127 - 120,00 kg
Podkładki Ø 24 ZN PN—82007, DIN 127 - 75,00 kg
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Podkładki Ø 24 ZN PN—82006, DIN 125 - 90,00 kg
Podkładki Ø 5 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 39,00 kg
Podkładki Ø 5 ZN PN--820087, DIN 127 - 60,00 kg
Podkładki Ø 6, PN-EN ISO 7089, DIN 125 - 36,00 kg
Podkładki Ø 6 ZN PN—82007, DIN 127 - 30,00 kg
Podkładki Ø 8 ZN PN-/-82007, DIN 127 - 96,00 kg
Podkładki Ø 8 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 72,00 kg
Śruby M 10 x 20 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 dla wszystkich - 30,00 kg
Śruby M 10 x 30 ZN PN 82105 DIN 933 - 330,00 kg
Śruby M 10 x 35 ZN PN 82105 DIN 933 - 60,00 kg
Śruby M 10 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 - 60,00 kg
Śruby M 10 x 50 ZN PN 82105 DIN 933 - 30,00 kg
Śruby M 12 x 25 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 21,00 kg
Śruby M 12 x 30 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 120,00 kg
Śruby M 12 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 270,00 kg
Śruby M 12 x 40 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 84,00 kg
Śruby M 16 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 - 30,00 kg
Śruby M 12 x 45 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 60,00 kg
Śruby M 12x 50 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 60,00 kg
Śruby M 12 x 60 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 111,00 kg
Śruby M 12 x 140 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 75,00 kg
Śruby M 20 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 210,00 kg
Śruby M 20x 50 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 240,00 kg
Śruby M 20x 70 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 90,00 kg
Śruby M 20 x 150 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 60,00 kg
Śruby M 24 x 90 ZN PN 8210 DIN 931 8/8 - 420,00 kg
Śruby M 24 x 120 PN 82105 DIN 933 8/8 - 105,00 kg
Śruby M 12x 1,25X50 PN 82105 DIN 933 8/8 - 72,00 kg
Śruby M 12 x 1,25X30 PN 82105 DIN 933 8/8 - 96,00 kg
Śruby M 4 x 15 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 5 x 8 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 45,00 kg
Śruby M 5 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 45,00 kg
Śruby M 5 x 16 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 5 x 25 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 5 x 35 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 5x 40 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 45,00 kg
Śruby M 5 x 45 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 25 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 6 x 25 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 6x 35 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 35 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 6 x 45 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 45 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 30,00 kg
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Śruby M 6 x 50 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 6 x 45 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 120 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 90,00 kg
Śruby M 8 x 16 ZN PN 821208 DIN 965 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 20 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 25 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 30 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 35 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 105,00 kg
Sruby M 8 x 40 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 45 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8x 60 PN 82105 DIN 933 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 8 x 70 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Wkręt do drewna 3x16mm PN 82503 DIN 7997 - 60,00 kg
Wkręt KDH4.0 x 25 do drewna - 45,00 kg
Wkręt KDH4.0 x 45 do drewna - 45,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 16 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 25 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 35 DIN 965 PN 82208 - 15,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 45 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 25 DIN 965 PN 82208 - 15,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 35 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 40 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 45 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 8 x 16 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 8 x 40 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 8 x 40 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Zawleczki stalowe FI 10X125mm - 42,00 kg
Zawleczki stalowe FI 4X45mm - 6,00 kg
Pierścień segera FI 50mm wewnętrzny - 240,00 szt.
Osłona kołpakowa S 19 - 900,00 szt.
Pręt stalowy gwintowany M16X1000mm 8/8- 90,00 m
Łańcuch gospodarczy FI 4 mm,DIN 5658C, dług. Ogniwa 40mm,szer. Ogniwa 16mm - 30,00 kg
Opaska zaciskowa z gwintem ślimakowym 25-40mm X 9mm - 60,00 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 44531510  
 44531600  
 44531100  
 44532100  
 44532200  
 44532300  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 44540000  
 44167200  
 34324000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów śrubowych i złącznych do wagonu typu
105N w ilościach jn.:
Blachowkręty 4,2 x 19 PN 83114 DIN 7982 - 60,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 16 samogwintujące z podkładką ocynk - 60,00 kg
Blachowkręty WSPC 4,2 x 19 samogwintujące z podkładką - 30,00 kg
Blachowkręty WSPC 4,2 x 25 samogwintujące z podkładką - 30,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 25 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 38 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Blachowkręty 4,2 x 50 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Blachowkręty 4,8 x 50 PN 83114 DIN 7982 - 30,00 kg
Nakrętki M 4 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 30,00 kg
Nakrętki M 10 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 195,00 kg
Nakrętki M 12 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 120,00 kg
Nakrętki M 16 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 15,00 kg
Nakrętki M 20 ZN PN 82144 DIN 934 8/8 - 210,00 kg
Nakrętki M 24 ZN PN 82144 DIN 934 8/8 - 180,00 kg
Nakrętki M 24 ZN PN 82148 DIN 935 8/8 - 30,00 kg
Nakrętki M 5 ZN PN 82144 DIN 934 5/6 - 60,00 kg
Nakrętki M 6.PN 82144 DIN 934 5/6 - 90,00 kg
Nakrętki M 8, ZN PN 82144 DIN 934 5/6 120,00 kg
Nit zrywalny Al-Fe 4 x 10 PN 82971 DIN 7337 - 15,00 kg
Nit zrywalny Al-Fe 5 x 10 PN 82971 DIN 7337 - 15,00 kg
Nit zrywalny Al-Fe 5 x 25 PN 82971 DIN 7337 - 15,00 kg
Nitonakrętka M 5 - 900,00 szt.
Podkładki Ø 4 ZN PN-77/M-82006, DIN 125 - 15,00 kg
Podkładki Ø 4 ZN PN-77/M-82007, DIN 127 - 15,00 kg
Podkładki Ø 10 ZN PN—82007, DIN 127 - 84,00 kg
Podkładki Ø 10 ZN PN82006 ISO 7089, DIN 125 - 123,00 kg
Podkładki Ø 12 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 120,00 kg
Podkładki Ø 12 ZN PN—82007, DIN 127 - 66,00 kg
Podkładki Ø 16 ZN PN-EN ISO 7089, DIN 125 - 30,00 kg
Podkładki Ø 16 ZN PN-77/M-82008, DIN 127 - 3,00 kg
Podkładki Ø 20 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 120,00 kg
Podkładki Ø 20 ZN PN—82007, DIN 127 - 120,00 kg
Podkładki Ø 24 ZN PN—82007, DIN 127 - 75,00 kg
Podkładki Ø 24 ZN PN—82006, DIN 125 - 90,00 kg
Podkładki Ø 5 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 39,00 kg
Podkładki Ø 5 ZN PN--820087, DIN 127 - 60,00 kg
Podkładki Ø 6, PN-EN ISO 7089, DIN 125 - 36,00 kg
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Podkładki Ø 6 ZN PN—82007, DIN 127 - 30,00 kg
Podkładki Ø 8 ZN PN-/-82007, DIN 127 - 96,00 kg
Podkładki Ø 8 ZN PN-82006 ISO 7089, DIN 125 - 72,00 kg
Śruby M 10 x 20 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 dla wszystkich - 30,00 kg
Śruby M 10 x 30 ZN PN 82105 DIN 933 - 330,00 kg
Śruby M 10 x 35 ZN PN 82105 DIN 933 - 60,00 kg
Śruby M 10 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 - 60,00 kg
Śruby M 10 x 50 ZN PN 82105 DIN 933 - 30,00 kg
Śruby M 12 x 25 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 21,00 kg
Śruby M 12 x 30 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 120,00 kg
Śruby M 12 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 270,00 kg
Śruby M 12 x 40 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 84,00 kg
Śruby M 16 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 - 30,00 kg
Śruby M 12 x 45 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 60,00 kg
Śruby M 12x 50 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 60,00 kg
Śruby M 12 x 60 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 111,00 kg
Śruby M 12 x 140 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 75,00 kg
Śruby M 20 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 210,00 kg
Śruby M 20x 50 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 240,00 kg
Śruby M 20x 70 ZN PN 82105 DIN 933 8/8 - 90,00 kg
Śruby M 20 x 150 ZN PN 82101 DIN 931 8/8 - 60,00 kg
Śruby M 24 x 90 ZN PN 8210 DIN 931 8/8 - 420,00 kg
Śruby M 24 x 120 PN 82105 DIN 933 8/8 - 105,00 kg
Śruby M 12x 1,25X50 PN 82105 DIN 933 8/8 - 72,00 kg
Śruby M 12 x 1,25X30 PN 82105 DIN 933 8/8 - 96,00 kg
Śruby M 4 x 15 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 5 x 8 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 45,00 kg
Śruby M 5 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 45,00 kg
Śruby M 5 x 16 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 5 x 25 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 5 x 35 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 5x 40 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 45,00 kg
Śruby M 5 x 45 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 25 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 6 x 25 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 6x 35 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 35 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 15,00 kg
Śruby M 6 x 45 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 40 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 45 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 50 ZN PN 82215 DIN 84 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 6 x 45 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 6 x 120 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 90,00 kg
Śruby M 8 x 16 ZN PN 821208 DIN 965 5/6 - 60,00 kg
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Śruby M 8 x 20 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 25 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 30 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 35 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 105,00 kg
Sruby M 8 x 40 ZN PN 82208 DIN 965 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8 x 45 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Śruby M 8x 60 PN 82105 DIN 933 5/6 - 30,00 kg
Śruby M 8 x 70 ZN PN 82105 DIN 933 5/6 - 60,00 kg
Wkręt do drewna 3x16mm PN 82503 DIN 7997 - 60,00 kg
Wkręt KDH4.0 x 25 do drewna - 45,00 kg
Wkręt KDH4.0 x 45 do drewna - 45,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 16 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 25 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 35 DIN 965 PN 82208 - 15,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 5 x 45 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 25 DIN 965 PN 82208 - 15,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 35 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 40 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 6 x 45 DIN 965 PN 82208 - 30,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 8 x 16 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 8 x 40 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Wkręty do metalu wpuszczany M 8 x 40 DIN 965 PN 82208 - 60,00 kg
Zawleczki stalowe FI 10X125mm - 42,00 kg
Zawleczki stalowe FI 4X45mm - 6,00 kg
Pierścień segera FI 50mm wewnętrzny - 240,00 szt.
Osłona kołpakowa S 19 - 900,00 szt.
Pręt stalowy gwintowany M16X1000mm 8/8- 90,00 m
Łańcuch gospodarczy FI 4 mm,DIN 5658C, dług. Ogniwa 40mm,szer. Ogniwa 16mm - 30,00 kg
Opaska zaciskowa z gwintem ślimakowym 25-40mm X 9mm - 60,00 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  15/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  29/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 5      Nazwa : Dostawa łączników koła biegowego z nakrętką.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łączników koła biegowego z nakrętką koronkową
M20X1,5 do wagonu tramwajowego 105N w ilościach j.n.:
Łącznik koła biegowego nr rys. 5049T-16-4 - 1920 szt.
Nakrętka koronkowa M20X1,5 mm DIN 935 PN/M-82148 8/8 - 1920 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łączników koła biegowego z nakrętką koronkową
M20X1,5 do wagonu tramwajowego 105N w ilościach j.n.:
Łącznik koła biegowego nr rys. 5049T-16-4 - 1920 szt.
Nakrętka koronkowa M20X1,5 mm DIN 935 PN/M-82148 8/8 - 1920 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  15/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  29/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 6      Nazwa : Dostawa zawiasów do klap.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zawiasów taśmowych do klap o wymiarach 2000mm
x 60mm x 2mm (drut Ø5mm) w ilości 30szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 44520000  

3) Wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zawiasów taśmowych do klap o wymiarach 2000mm
x 60mm x 2mm (drut Ø5mm) w ilości 30szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  15/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  29/07/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 7      Nazwa : Dostawa mechanizmów dźwigniowych hamulca szczękowego z samoregulacją luzu.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych mechanizmów dźwigniowych hamulca szczękowego z
samoregulacją luzu do silnika trakcyjnego tramwaju 105N w ilości 120 szt.
Mechanizm musi współpracować ze szczękami hamulcowymi, cięgnem i zwalniakiem HT- 4 – luzownikiem.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 34322000  

3) Wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych mechanizmów dźwigniowych hamulca szczękowego z
samoregulacją luzu do silnika trakcyjnego tramwaju 105N w ilości 120 szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  15/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  29/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 8      Nazwa : Dostawa cięgien hamulca szczękowego, szczęk hamulcowych, wspornika szczęk
hamulcowych.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych elementów układu hamulca szczękowego do wagonu 105N :
- cięgna hamulca szczękowego – 120 szt.,
- wsporniki szczęk hamulcowych na sworznie mimośrodowe – 120 szt.,
- szczęki hamulcowe wraz z klejonymi okładzinami o grubości 8 mm - 240 szt.,
które współpracują z mechanizmem samoregulacji luzów, zwalniakiem HT-4 – luzownikiem.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 34321100  
 34322000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych elementów układu hamulca szczękowego do wagonu 105N :
- cięgna hamulca szczękowego – 120 szt.,
- wsporniki szczęk hamulcowych na sworznie mimośrodowe – 120 szt.,
- szczęki hamulcowe wraz z klejonymi okładzinami o grubości 8 mm - 240 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  15/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  29/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 9      Nazwa : Dostawa osi z nakrętkami.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych osi z nakrętkami koronkowymi do wagonów typu
105N w ilościach jn.:
Oś tramwajowa typu „105 N” - 120 szt.
Nakrętka koronkowa osi - 240 szt.
Korpus koła zębatego - 120 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 34321100  
 44531600  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych osi z nakrętkami koronkowymi do wagonów typu
105N w ilościach jn.:
Oś tramwajowa typu „105 N” - 120 szt.
Nakrętka koronkowa osi - 240 szt.
Korpus koła zębatego - 120 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  25/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 10      Nazwa : Dostawa wałów „Cardana”.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wałów Cardana do wagonów typu 105N w ilości 120
szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 42141100  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  25/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 11      Nazwa : Dostawa części mechanicznych przekładni.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części mechanicznych do przekładni 20PM,
stosowanych w wagonach typu 105N w ilościach jn.:
Tuleja uziemienia - 120 szt.
Nakrętka koronkowa - 120 szt.
Pierścień dystansowy - 120 szt.
Pierścień odrzutnika - 120 szt.
Pierścień wewnętrzny labiryntu (wieloklin ) - 120 szt.
Pierścień zewnętrzny labiryntu - 120 szt.
Para stożkowa - 120 szt.
Korpus uziemienia - 120 szt.
Gniazdo SK-3640 (wałek) - 120 szt.
Pokrywa łożyska - 240 szt.
Korek z wkładem magnetycznym - 120 szt.
Tuleja dystansowa - 120 szt.
Zewnętrzna pokrywa labiryntu - 120 szt.
Wewnętrzny pierścień labiryntu - 120 szt.
Zewnętrzny pierścień labiryntu - 120 szt.
Gniazdo uziemienia - 120 szt.
Pokrywa gniazda uziemienia - 120 szt.
Podkładka grub. 0,3 mm - 120 szt.
Podkładka grub. 0,5 mm - 120 szt.
Podkładka grub. 0,1 mm - 240 szt.
Podkładka grub. 0,2 mm - 240 szt.
Podkładka grub. 0,3 mm - 240 szt.
Podkładka grub. 0,5 mm - 120 szt.
Podkładka grub. 0,8 mm - 60 szt.
Uszczelka grub. 0,2 mm - 120 szt.
Uszczelka grub. 0,3 mm - 120 szt.
Uszczelka grub. 0,5 mm - 120 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Dodatkowe przedmioty 42142000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części mechanicznych do przekładni 20PM,
stosowanych w wagonach typu 105N w ilościach jn.:
Tuleja uziemienia - 120 szt.
Nakrętka koronkowa - 120 szt.
Pierścień dystansowy - 120 szt.
Pierścień odrzutnika - 120 szt.
Pierścień wewnętrzny labiryntu (wieloklin ) - 120 szt.
Pierścień zewnętrzny labiryntu - 120 szt.
Para stożkowa - 120 szt.
Korpus uziemienia - 120 szt.
Gniazdo SK-3640 (wałek) - 120 szt.
Pokrywa łożyska - 240 szt.
Korek z wkładem magnetycznym - 120 szt.
Tuleja dystansowa - 120 szt.
Zewnętrzna pokrywa labiryntu - 120 szt.
Wewnętrzny pierścień labiryntu - 120 szt.
Zewnętrzny pierścień labiryntu - 120 szt.
Gniazdo uziemienia - 120 szt.
Pokrywa gniazda uziemienia - 120 szt.
Podkładka grub. 0,3 mm - 120 szt.
Podkładka grub. 0,5 mm - 120 szt.
Podkładka grub. 0,1 mm - 240 szt.
Podkładka grub. 0,2 mm - 240 szt.
Podkładka grub. 0,3 mm - 240 szt.
Podkładka grub. 0,5 mm - 120 szt.
Podkładka grub. 0,8 mm - 60 szt.
Uszczelka grub. 0,2 mm - 120 szt.
Uszczelka grub. 0,3 mm - 120 szt.
Uszczelka grub. 0,5 mm - 120 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  25/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 12      Nazwa : Dostawa łożysk.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wysokiej jakości łożysk do wagonów tramwajowych
105 N w ilościach j.n.:
NJ 320 MC3 - 480 szt.
30 220 A - 240 szt.
NU 406 MC3 - 240 szt.
B7314 BMB - 240 szt.
N 314 M - 120 szt.
6202 - 480 szt.
1205 - 240 szt.
Kulka łożyskowa fi 10 mm - 240 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 44440000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wysokiej jakości łożysk do wagonów tramwajowych
105 N w ilościach j.n.:
NJ 320 MC3 - 480 szt.
30 220 A - 240 szt.
NU 406 MC3 - 240 szt.
B7314 BMB - 240 szt.
N 314 M - 120 szt.
6202 - 480 szt.
1205 - 240 szt.
Kulka łożyskowa fi 10 mm - 240 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
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Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  12/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  25/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 13      Nazwa : Dostawa uszczelek i klinów okiennych.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych gumowych uszczelek i klinów okiennych do
wagonów tramwajowych typu 105N w ilościach j.n.:
Uszczelka okna bocznego (parapet-wersja bez klina) - 170 szt.
Uszczelka okna awaryjnego 068/TK-21 - 255 mb
Wkładka ( klin ) 069/TK-21 - 510 mb
Uszczelka gumowa samoprzylepna do szyb profil E brązowa - 30 mb.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 34312500  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych gumowych uszczelek i klinów okiennych do
wagonów tramwajowych typu 105N w ilościach j.n.:
Uszczelka okna bocznego (parapet-wersja bez klina) - 170 szt.
Uszczelka okna awaryjnego 068/TK-21 - 255 mb
Wkładka ( klin ) 069/TK-21 - 510 mb
Uszczelka gumowa samoprzylepna do szyb profil E brązowa - 30 mb.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  13/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 14      Nazwa : Dostawa wkładek sprężynujących Saba.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wkładek sprężynujących SABA do wagonów
tramwajowych typu 105N w ilości 3840 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 19510000  

3) Wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wkładek sprężynujących SABA do wagonów
tramwajowych typu 105N w ilości 3840 szt.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  13/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   „Dostawa części i podzespołów podwozia wagonu
105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Część nr : 15      Nazwa : Dostawa pierścieni, wkładek, oringów i pozostałych elementów gumowych.

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych gumowych pierścieni, wkładek, oringów i
pozostałych elementów gumowych w ilościach j.n.:
Guma - 300 kg
Guma gr.20 mm / płyta gumowa gr. - 4 m2
Odbojnik drzwi - 240 szt.
Oring gumowy - 120 szt.
Oring gumowy - 120 szt.
Oring gumowy - 240 szt.
Odbijak belki bujakowej - 240 szt.
Wkładka gumowa – wspornik amortyzatora (miseczka) - 240 szt.
Pierścień gumowy przecinany - 240 szt.
Krążek zawieszenia przekładni - 240 szt.
Pierścień Simmera - 300 szt.
Pierścień Simmera - 240 szt.
Mieszek wentylacyjny z ramkami / kominek - 120 szt.
Pierścień odresorowania belki bujakowej - 720 szt.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34630000  
Dodatkowe przedmioty 19510000  

3) Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych gumowych pierścieni, wkładek, oringów i
pozostałych elementów gumowych w ilościach j.n.:
Guma - 300 kg
Guma gr.20 mm / płyta gumowa gr. - 4 m2
Odbojnik drzwi - 240 szt.
Oring gumowy - 120 szt.
Oring gumowy - 120 szt.
Oring gumowy - 240 szt.
Odbijak belki bujakowej - 240 szt.
Wkładka gumowa – wspornik amortyzatora (miseczka) - 240 szt.
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Pierścień gumowy przecinany - 240 szt.
Krążek zawieszenia przekładni - 240 szt.
Pierścień Simmera - 300 szt.
Pierścień Simmera - 240 szt.
Mieszek wentylacyjny z ramkami / kominek - 120 szt.
Pierścień odresorowania belki bujakowej - 720 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  13/11/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/09/2014  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz harmonogramu
dostaw dla poszczególnych części przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą wynikające z
ostatecznego terminu podpisania umowy.
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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