
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, 
Rejon Nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152 
tel. 32 256 36 61, faks 32 255 57 46, 
e-mail:  r2.zm@tram-silesia.pl 
ogłasza przetarg pisemny (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp), prowadzony 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie 
internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Rejonu Nr 2 w Katowicach – Zawodziu, 250 kpl 
fabrycznie nowych styków głównych z nakładką srebrną do styczników tramwajowych typu 
STT-152. Przez komplet rozumie się dwa styki zgodne z rysunkami ZAE Woltan Łódź: 

- N-46145 wykonanie 1 – 1 sztuka  
- N-46145 wykonanie 2 – 1 sztuka.  

Nr sprawy R-2/250/2013 
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
Termin realizacji zamówienia – do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy. 
 
O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do SIWZ, 
b) załączyli wymagane dokumenty, 
c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że zaoferowany wyrób jest stosowany w przynajmniej trzech 
przedsiębiorstwach eksploatujących tramwaje typu 105Na i pochodne 
Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualnym jest 
dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do danych zawartych w 
rejestrze, 

2. Formularz  ofertowy   -  załącznik nr 1 do SIWZ, 
3. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 
4. Oświadczenie  wykonawcy  -  załącznik  nr 3 do SIWZ, 
5. Wzór umowy, zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – załącznik nr 4 do 

SIWZ. 
 
Kryteria wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert będzie cena. 
 
SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.tram-silesia.pl oraz można ją odebrać z 
siedziby Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152 lub można ją otrzymać za pomocą poczty 
elektronicznej. Specyfikacji nie wysyłamy faxem ani pocztą. 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 
Witold Michnol – tel. 32 256 36 61  wew. 274 w godzinach 8.30 – 13.30 lub e-mail 
w.michnol@tram-silesia.pl– w zakresie prowadzonego postępowania 



Marek Włóczyk – tel 32 256 36 61 wew. 267 – w zakresie przedmiotu zamówienia. 
 
Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Rejonu Nr 2 w 
Katowicach, ul. 1 Maja 152 
Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2013. o godz. 09:45. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2013. o godz. 10:00 w świetlicy Rejonu  Nr 2. Otwarcie ofert jest 
jawne. 
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 
przetargu bez podania przyczyn. 
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. 

 
 


