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Tramwaje Śląskie S.A. 

41-509 Chorzów  ul. Inwalidzka 5 

 

 

 

               SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

          zwanej dalej w skrócie SIWZ 

 

    

 

Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia wody                                                    

i odprowadzenia ścieków do zbiornika nieczystości ciekłych                                                  

wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz dostawa i montaż                                      

kontenera socjalnego na pętli Będzińskiej w Sosnowcu. 

 

 

 

                                          Przetarg pisemny 

                  Nr sprawy:  II/646/2012 
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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 

  41-506 Chorzów 

  ul. Inwalidzka 5 

  telefon 32/246-60-61 (64/65), faks 32/251-00-96 

www.tram-silesia.pl 

  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

 

 

ROZDZIAŁ  1 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp 

prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach 

Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ  2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia wody                               

i odprowadzenia ścieków do zbiornika nieczystości ciekłych wraz z wykonaniem robót budowlanych 

oraz dostawa i montaż kontenera socjalnego na pętli Będzińskiej w Sosnowcu. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do  SIWZ.  

3.  Opis przedmiotu  zamówienia  zgodny z nomenklaturą  Wspólnego  Słownika  Zamówień – CPV: 44211100–3.        

      

 

ROZDZIAŁ  3 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia  –  do dnia 31.12.2012r. 

 

ROZDZIAŁ  4 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający  nie podzielił zamówienia na części, nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ  5 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ 6 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

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

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                  

a w szczególności: 

–  udokumentują  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania ofert, a jeżeli  

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie 

porównywalnej z przedmiotem zamówienia,        

–  dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, tj.: 

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania oraz osobę do kierowania 

robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych,  

       b)  załączyli wymagane dokumenty, 

c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego.  

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: 

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

w Rozdziale 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

http://www.tram-silesia.pl/
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ROZDZIAŁ 7  

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

Wymagane  dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie 

kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i  poświadczone  podpisem      

oraz  imienną  pieczątką  przez  osobę/y  uprawnioną/e  do  podpisania oferty. 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania ofert:  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

    gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.       

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.  

3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3.  

4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

     prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi porównywalnej z przedmiotem 

     zamówienia z podaniem daty wykonania  i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa 

    została wykonana należycie – załącznik nr 4.  

5. Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom – załącznik nr 5.  
6. Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osobę uprawnioną – załącznik nr 6.  

7. Wypełniony  harmonogram rzeczowo-finansowy – stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

 

ROZDZIAŁ 8  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE. 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy. 

2. Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do oferty dokumenty 

wymienione w Rozdziale 7 pkt. 1 i 3. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność        

za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

     zamawiający przed udzieleniem zamówienia może zażądać umowę regulującą współpracę tych wykonawców.       

 

ROZDZIAŁ 9  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW  

Zamawiający dopuszcza podwykonawców i żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy należy przedłożyć na druku załącznika nr 5. 

 

ROZDZIAŁ 10 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia,   zawiadomienia   oraz   informacje  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  pisemnie,  faksem  

lub  poczta  elektroniczną. 

2.   Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje  wykonawcy  przekazują;  

–  pisemnie na adres: Tramwaje Śląskie S.A. ul. 1 Maja 154, 40-237 Katowice. 

–  faksem na numer:  32/256-36-61  w. 301 

–  droga elektroniczną e-mail: inwest@tram-silesia.pl 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz  informacje faksem lub drogą 

elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania. 

4.   Ofertę   wraz   z   wymaganymi    dokumentami   i  oświadczeniami   składa  się    pod   rygorem nieważności   

w formie pisemnej. 

5.   Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z wykonawcami są: 

 –  Roman Bogusz  –   w zakresie procedury przetargowej  –  tel. 32/256-36-61 w.307.  

 –  Zdzisław Latos  –  w zakresie przedmiotu  zamówienia  –  tel. 32/267-40-16.  

 

ROZDZIAŁ 11  

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  

     zamówienia. 

2.  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

     terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

     zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
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     terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu, 

     o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 

     lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.                         

4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał 

     specyfikację istotnych warunków zmówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

      internetowej, na której udostępniona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ 12  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

ROZDZIAŁ 13  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 

spowoduje jej odrzucenie. 

4. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi  

dokumentami. 

5. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać: „nie 

dotyczy”. 

6. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk „Formularz ofertowy”   

z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego 

zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. 

8. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego: 

                       Tramwaje Śląskie S.A.  

                            DZIAŁ  PRZYGOTOWANIA  i  REALIZACJI  INWESTYCJI  pok. nr 4 

                            ul. 1-go Maja 152 

                            40-237 Katowice 

i oznaczonej:  Przetarg pisemny, nr sprawy: II/646/2012 

                      Nie otwierać przed: 06.11.2012r. godz. 12.00 

 Poza powyższymi oznaczeniami koperta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 

9.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 

złożenia kilku zmian, kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 

11. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, 

których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 

dołączone do oferty. 

12. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 

oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny 

odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub stosowne pełnomocnictwo). 

13. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do  przygotowania 

oferty, w  tym  m.in. dokonał wizji lokalnej w terenie. 

 

ROZDZIAŁ 14  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2012r. o godz. 11.45. 

2. Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A., Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji pok. nr 4        

w Katowicach przy  ul. 1-go Maja 152 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.11.2012r. o godz. 12.00 w Tramwajach Śląskich S.A., Dział 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pok. 4, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152. 
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5. Otwarcie ofert jest jawne.   

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen.  

 

ROZDZIAŁ 15  

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów. 

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt. 

3. Kryterium oceny ofert będzie: cena – 100%. 

4. Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt. 

Ceny pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej: 

100x
Cob

Cn
Pc  

Pc – ilość punktów  

Cn – najniższa cena oferowana brutto  

Cob – cena badanej oferty brutto 

ROZDZIAŁ 16  

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją usługi opisaną w przedmiocie zamówienia jest 

ceną ryczałtową. 

2. Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej 

wysokości oraz wartości netto. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego   

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów,  zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy   do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,               

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające                  

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian         

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

ROZDZIAŁ 17  

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach przetargu. 

2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi miejsce 

    i  termin zawarcia umowy.  

3. W dniu zawarcia umowy wykonawca winien okazać dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenie  

    należytego wykonania umowy.   
   
ROZDZIAŁ 18  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

     zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem na kwotę stanowiącą 10 % 

     całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących  

     formach: 

a)  pieniądzu,  

b)  gwarancjach bankowych,  

c)  gwarancjach ubezpieczeniowych.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

    zamawiającego.   
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4. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w szczegółowych 

     warunkach umowy.        

 

ROZDZIAŁ 19 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będą  prowadzone wyłącznie  w  złotych  polskich.  

 

______________________________________________________________________                   _________ 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 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 Pzp. 

 

 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3.  

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4.  

5.    Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcą – załącznik nr 5.   

6    Wzór umowy – załącznik nr 6. 

 

 

 

 

 

 

Katowice, dnia ……………..                        ..………………………………………. 

                  (podpis Kierownika zamawiającego)
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