
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWE 

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

32/ 256 36 61 wew. 305,  faks 32/ 251 00 96, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg 

pisemny (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), prowadzony 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym   na stronie 

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

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji hali 

napraw wagonów na pomieszczenia Warsztatu Zwrotnic w R-1 Będzin”.  

Nr sprawy: II/620/2012. 

 

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.12.2012r. 

 

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

    a)   spełniają warunki określone w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

         a w szczególności: 

         - udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu     

             składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym    

             okresie, co najmniej jednego zadania w zakresie robót budowlanych związanych  

             z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 300.000,00 PLN brutto, 

         -  dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  

             zamówienia, tj.: 

    >  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania  

         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

    > co najmniej jedną osobą, tj. Kierownika budowy z uprawnieniami  

         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

         -  przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

             że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

             prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

    b)   wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez zamawiającego, 

    c)   załączyli wymagane dokumenty, 

d) 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. 
 

Dokumenty wymagane w ofercie. 

 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 

złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” 
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i poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania 

oferty. 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

1.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do    

      rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Aktualnym jest dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do 

aktualnych danych zawartych w rejestrze. 

2.   Formularz ofertowy. 

3.  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  

      składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co  

      najmniej jednego zadania w zakresie robót budowlanych związanych z przedmiotem  

      zamówienia o wartości  minimum 300.000,00 PLN brutto, z podaniem jego rodzaju  

      i  wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że  

      roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

      Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach  

      innych niż PLN, należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień opublikowania  

      ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego. 

4.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

5.  Oświadczenie wykonawcy. 

6.  Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom. 

7.  Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

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

9.  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

     Z uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem koniecznym do objęcia ochroną     

     ubezpieczeniową, z przedstawionego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać,    

     że wykonawca objęty jest na dzień składania ofert ochroną ubezpieczeniową.    

     Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została zapłacona, wykonawca      

     winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki. 

10.Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

      
 

Kryteria wyboru oferty: 

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

punktów na podstawie kryterium oceny ofert.. 

Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena = 100%. 

Punkty będą przyznawane wg następującej zasady – 1 % = 1 punkt. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej 

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

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

nr 16. 

 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Hubert Ściana – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 32/ 267-40-16 wew. 216. 

Harald Molewski -  w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 32/ 241-04-62. 

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

 

Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść   wadium  w  wysokości   23.250,00  PLN    (słownie: 

dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt PLN, 00/100).    

 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
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 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
 

Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A., Dział Przygotowania i Realizacji 

Inwestycji, pokój nr 4,  40-237 Katowice, ul. 1-go Maja 152. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2012r. o godz. 12:15. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2012r. o godz. 12:30 w Tramwajach Śląskich S.A., Dział 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój nr 4,  40-237 Katowice, ul. 1-go Maja 152. 

 

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także 

warunków udziału w przetargu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 


