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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją) 

 

 

dla  

przetargu pisemnego 

prowadzonego na podstawie  

Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. 

 

pn.: 

 

Dostawa 4 kompletów radiotelefonów w 2013 r. 

 (z możliwością zwiększenia dostawy o 1 komplet w 2014 r.) 

 do dwukierunkowych wagonów tramwajowych Ptb. 
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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 

  41-506 Chorzów 

  ul. Inwalidzka 5 

  telefon 32 246-42-81 faks 32 246-42-81 wew.320 

www.tram-silesia.pl 

  e-mail: zur.tt@tram-silesia.pl 

  Godziny urzędowania: 6
00

-14
00 

 

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 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kompletów radiotelefonów w 2013 r.  

(z możliwością zwiększenia dostawy o 1 komplet w 2014 r.) umożliwiających pracę  

w systemie trankingowym Tramwajów Śląskich, czyli pracujących z protokołem EDACS 

w kanale 12,5kHz w paśmie 410 - 430 MHz do dwukierunkowych wagonów 

tramwajowych Ptb. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 32236000-6. 

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

  

 ROZDZIAŁ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do dnia 30.06.2014 r. 

 

  

  

 ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

 

1. 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. 

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

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

o których mowa w Rozdziale 4. 

3. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego           

wykluczeni. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

http://www.tram-silesia.pl/
mailto:zur.tt@tram-silesia.pl
http://www.bip.tram-silesia.pl/


 

3 

 

 

 ROZDZIAŁ 4 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

 

1. Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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. 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3. 

      4) Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – załącznik      

nr 4. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do 

podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

  

 ROZDZIAŁ 5 

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: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji             

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 SIWZ). 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 zawarciem umowy zażąda umowę regulującą współpracę 

tych wykonawców. 

  

  

 ROZDZIAŁ 6 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 

1.  Postępowanie  prowadzone jest w języku polskim. 

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

 faksem na numer: faks 32 246-42-81 wew.320 

 drogą elektroniczną na adres: zur.tt@tram-silesia.pl a następnie oryginały pocztą 

na adres: Tramwaje Śląskie S.A., Zakład Usługowo Remontowy ul. Inwalidzka 5, 

41-506 Chorzów. 

mailto:zur.tt@tram-silesia.pl
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3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji 

przekazanej faksem lub drogą elektroniczną. 

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

nieważności w formie pisemnej. 

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są : 

a) Andrzej Cichoń   – tel. 32 246-42-81 wew. 366, 

b) Piotr Lytek – tel. 32 246-42-81 wew. 361. 

 

 ROZDZIAŁ 7 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,        

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ. 

 

  

 ROZDZIAŁ 8 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc 

od dnia składania ofert włącznie. 

 

  

 ROZDZIAŁ 9 

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. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 

odrzucenie. 

5. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2 wraz                     

z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj.: 

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ pkt 1 - 4, 
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b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, 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 

sektorowego. 

c) stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do 

prowadzenia działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

7. Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 

należy wpisać: „nie dotyczy”. 

9. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 

upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

10. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk 

„Formularz ofertowy” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

11. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej 

na Zamawiającego: 
 

  Tramwaje Śląskie S.A. 

  Zakład Usługowo Remontowy 

  ul. Inwalidzka 5 

  41-506 Chorzów 

 

i oznaczonej: „Przetarg pisemny, nr sprawy: ZUR/260/2013” 

Nie otwierać przed: 26.04.2013 r. godz. 10:00 ”. 

Poza powyższymi oznaczeniami koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

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

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

14. 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 ....”. 

15. 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. 

16. 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). 

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

przygotowania oferty. 
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 ROZDZIAŁ 10 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2013 r. o godz. 09:45. 

2. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Tramwajów 

Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat Zakładu Usługowo 

Remontowego 

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

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.04.2013 r. o godz. 10:00
 
w Tramwajach  Śląskich 

S.A. w świetlicy Zakładu Usługowo Remontowego. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

 

 ROZDZIAŁ 11 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia         

w nim ceny za przedmiot zamówienia. 

2. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy opisane 

w przedmiocie zamówienia. 

3. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę ustalone zostaną na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

4. Cenę oferty należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem 

podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 

5. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie               

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

8. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do 

zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie 

poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania. 

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

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 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. 

10. W przypadku cen podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg 

średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

11. 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. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
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 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia, 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki. 

 
 ROZDZIAŁ 12 

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 
1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj.                

z najniższą ceną. 

2. Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena.  

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 ROZDZIAŁ 13 

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. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą nie później 

niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 
 ROZDZIAŁ 14 

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 Prawo zamówień publicznych. 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
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1) Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1. 

2) Formularz ofertowy   – załącznik nr 2. 

3) Oświadczenie wykonawcy  – załącznik nr 3. 

4) Wzór umowy    – załącznik nr 4. 

 

 

       

Chorzów, dnia 16.04.2013  

 

  Zatwierdził: 

Kierownik Zakładu Usługowo               

Remontowego w Chorzowie 

 

Kazimierz Kosmala 
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Załącznik nr 1 

 

  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje : 

- radiotelefon pojazdowy ORION EDACS, M7100 lub równoważny, umożliwiający pracę  

w systemie trankingowym Tramwajów Śląskich, czyli pracujące z protokołem EDACS       

w kanale 12,5kHz w paśmie 410 - 430 MHz do dwukierunkowych wagonów tramwajowych 

typu Ptb. Każdy radiotelefon powinien być wyposażony w zespół nadawczo-odbiorczy,      

dwa manipulatory typu SCAN z mikrofonami, głośnikami, przetwornicą do zasilania z sieci 

pokładowej tramwaju, antenę dachową oraz okablowanie zgodnie z poniższym 

zestawieniem:  

 

L.p. Nazwa Jedn. Szt. 

1. 

Radiotelefon ORION, M7100 lub równoważny pracujący z protokołem 

EDACS w kanale 12,5kHz  w paśmie 410-430 MHz z podstawą 

montażową i z opcją minimum 800 systemów/grup  

szt. 5 

2. Manipulator SCAN z uchwytem mocującym szt. 10 

3. Mikrofon standardowy z zaczepem szt. 10 

4. Głośnik z uchwytem mocującym szt. 10 

5. 

Okablowanie radiotelefonu w tym: kabel elastyczny ekranowany 

50m/12 parowy, kabel elastyczny ekranowany 5m/12 parowy, kabel 

elastyczny ekranowany 1.5m/4 parowy, złącza i przekaźniki  

 

kpl. 5 

6. Antena typu K7023210 z zestawem montażowym szt. 5 

7. Przetwornica 24/12VDC szt. 5 

 

 

 Radiotelefony i anteny muszą być dopuszczone do użytku w kraju użytkownika 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

 W/w ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę 

tych ilości uwzględniając realne potrzeby i własną sytuację finansową. 
 

 Dostawy będą realizowane partiami sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy     

w ilościach wynikających z aktualnego w danym okresie zapotrzebowania na podstawie 

przesłanych zamówień. 

 Orientacyjne terminy dostaw : 

 dwa zestawy do 15.07.2013 r. 

 dwa zestawy do  8.11.2013 r. 

 jeden zestaw do 30.06.2014 r. (w przypadku zwiększenia dostawy o 1 komplet) 

 

 Dostawa powinna być zrealizowana do magazynu Zamawiającego do Zakładu 

Usługowo Remontowego w Chorzowie ul. Inwalidzka 5 na koszt Wykonawcy (cena 

jednostkowa powinna zawierać koszt transportu, wysyłki do Zamawiającego). 
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Załącznik nr 2 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na dostawę 4 kompletów radiotelefonów          

w 2013r. (z możliwością zwiększenia dostawy o 1 komplet w 2014r.) do 

dwukierunkowych wagonów tramwajowych Ptb, składam/y niniejszą ofertę:  
 

Nr sprawy: ZUR/260/2013 
 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę : 
 

Asortyment Szacunkowa 

ilość  

kpl 

Cena jedn. 

netto/kpl. 

(zł) 

Wartość 

netto 

(zł) 

VAT 

(zł) 

Wartość 

brutto  

(zł) 

Radiotelefon z 

osprzętem  

zgodnie z opisem 

przedmiotu 

zamówienia 

5 

    

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł) 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 
 

3. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ  tj. 60 

dni od upływu terminu składania ofert. 
 

4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. do dnia 30.06.2014 r. 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie – wg składanych odrębnych zamówień przez 

Zamawiającego, w terminie …….*) dni od daty otrzymania poszczególnego zamówienia. 
 

*) – zadeklarowany termin realizacji zamówienia zostanie wpisany do Umowy.  

 

5. Oświadczam, że oferowane radiotelefony spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia. 
 

6. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego przedstawiony 

w SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 
 

7. Oświadczam, że udzielam 36 miesięcy gwarancji na oferowany asortyment od dnia 

podpisania protokołu odbioru dostawy. 
 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

 

 
..............................................      ................................................... 

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciel/e wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym na dostawę 4 kompletów radiotelefonów w 2013 r. 

(z możliwością zwiększenia dostawy o 1 komplet w 2014r.) do dwukierunkowych 

wagonów tramwajowych Ptb, nr sprawy: ZUR/260/2013, 
 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

z wymogami właściwej ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 

oraz oświadczam, że: 

 nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

 nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne   

i zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu*, 

 żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu 

zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie 

skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

 

..........................................          ............................................ 
         (Miejscowość i data)                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR ................ 

 

zawarta dnia .......................... w .................pomiędzy: 

Tramwaje Śląskie S.A.– Zakład Usługowo Remontowy z siedzibą w Chorzowie,              

ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116 230 880 PLN, 

który został pokryty w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód pod 

numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym 

REGON: 270561663 , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

 

1.  ......................................................................................................  

2.  ......................................................................................................  

a 

……………………………….. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem …………………, o numerze NIP: ……………, o numerze identyfikacyjnym 

REGON: ………….. z siedzibą w ……………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

1. ................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................... 

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego     

w formie przetargu pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy ZUR/260/2013 

zawiera się umowę o następującej treści : 

 

§ 1 

 Przedmiot Umowy 

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt łączności zwany dalej Sprzętem                      

w asortymencie, w ilości 4 kompletów radiotelefonów w 2013 r. (z możliwością zwiększenia 

dostawy o 1 komplet w 2014r.) z 2 manipulatorami do montażu rozdzielnego dla każdego 

radiotelefonu i cenach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy, kompatybilnych                     

z użytkowanym  w Tramwajach Śląskich S.A. systemem EDACS. Każdy komplet składa się   

z zestawu elementów ujętych w załączniku nr 1 Umowy. 
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§ 2 

 Wejście w życie i termin wykonania Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r. 

2. Dostawa Sprzętu realizowana będzie do 30 czerwca 2014 r. na podstawie przesyłanych 

zamówień, które złożone będą Wykonawcy na druku stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy. Strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia również faksem. Realizacja 

zamówienia nastąpi do 7 dni od dnia jego złożenia. 

3. Dopuszcza się, zgodnie z załącznikiem nr 1 zwiększenie zakupu z 4 do 5 kompletów 

Sprzętu. 

4. Podstawą do uznania wykonania Umowy w zakresie  dostawy będzie „Protokół odbioru 

dostawy” (wzór w załączniku nr 2) podpisany obustronnie po dokonaniu inwentaryzacji 

Sprzętu dostarczonego  do magazynu Zamawiającego. 

 

§ 3  

 Wartość Umowy 

1. Wartość Umowy obejmuje wartość Sprzętu określonego w Załączniku nr 1, skalkulowaną 

netto za komplet (bez podatku VAT) z uwzględnieniem usługi serwisu gwarancyjnego         

i wszelkich kwot należnych w ramach praw patentowych, praw autorskich, 

zarejestrowanych wzorów i wszelkich innych honorariów lub podobnych praw 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z dostarczonym Sprzętem.  

2. Wartość Umowy dla 5 kompletów sprzętu wynosi ……………………. zł 

(słownie:………………………………). Wartość Umowy zawiera koszty ubezpieczenia    

i transportu Sprzętu do magazynu Zamawiającego w Chorzowie oraz opłaty celne.  

3. Wartość Umowy określona w ust.2 zostanie powiększona o kwotę podatku VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami tj. o kwotę ………… zł (słownie…………………) 

 

§ 4  

 Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony Sprzęt przelewem bankowym, w terminie 30 

dni od daty dostarczenia faktur VAT i obustronnie podpisanego „Protokołu odbioru 

dostawy”. Dopuszcza się fakturowanie poszczególnych zrealizowanych dostaw. 

2. Przelewy zostaną wykonane na konto bankowe Wykonawcy : 

 ………………………………………………….................................. 
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3. Opóźnienie w zapłacie faktury VAT uprawnia Wykonawcę do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

§ 5  

Pakowanie i oznaczenia 

1. Sprzęt zostanie zapakowany w sposób gwarantujący właściwe zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami w czasie transportu, zgodnie z wymaganiami przewoźnika. 

2. Wszelkie koszty wynikające z zaniedbania zastosowania się do zapisów ust. 1 obciążają 

Wykonawcę. 

§ 6  

Dostawa, ryzyko, ubezpieczenie i prawo własności 

1. Sprzęt w ilości 4 kompletów (z możliwością zwiększenia dostawy o 1 komplet w 2014r.) 

zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego w Chorzowie przy ul.  Inwalidzkiej 5. 

2. Od momentu podpisania „Protokołu odbioru dostawy” za Sprzęt odpowiada Zamawiający. 

3. Prawo własności Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania zapłaty za 

dostarczony Sprzęt. 

§ 7  

Kary Umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiającemu 

przysługuje odszkodowanie w postaci kary umownej z tytułu: 

a) odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wartości netto Umowy, określonej w §3 ust.2, 

b) z tytułu nieterminowego wykonania Umowy – za każdy dzień opóźnienia                     

w realizacji usługi w wysokości 0,15% wartości netto Umowy określony w §3 ust.2. 

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 

Umowy . 

3.Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i z tytułu nieterminowego 

wykonania Umowy. 

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający 

uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 8  

Gwarancje i serwis 

1. Wykonawca będzie świadczył nieodpłatne usługi serwisu gwarancyjnego przez okres 36 

miesięcy od podpisania „Protokołu odbioru dostawy” w zakresie poszczególnych dostaw. 

2. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie 

deklarowanych przez producenta w instrukcji obsługi funkcji użytkowych stwierdzone     

w dostarczonym Sprzęcie.  

3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 

przystąpienia do ich usunięcia. Termin zakończenia usuwania wad zostanie ustalony 

protokolarnie z Zamawiającym i jest on dla Wykonawcy wiążący. Okres gwarancji              

i rękojmi wynikającej z przepisów ustawowych na naprawiane elementy zostanie 

automatycznie przedłużony o określony w protokole czas usuwania wad. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy wszystkimi uzasadnionymi kosztami 

usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia niezwłocznie tj.                

w terminie 2 dni roboczych. 

4.  Z gwarancji wyłączone są: 

a) uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe, tj. niezgodne z instrukcjami obsługi 

użytkowanie Sprzętu; 

b) uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez niezgodne z instrukcjami obsługi 

użytkowanie Sprzętu i wywołane nimi wady. 

5. Serwis gwarancyjny dla radiotelefonów abonenckich będzie świadczony przez Wykonawcę 

w jego punkcie serwisowym. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu do punktu 

serwisowego ponosi Wykonawca. Naprawiony Sprzęt do Zamawiającego zostanie 

dostarczony na koszt Wykonawcy. 

6. W razie niemożności naprawy uszkodzenia radiotelefonu w ciągu 30 dni, Wykonawca 

wymieni uszkodzone urządzenie na równorzędne sprawne. 

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi   

Sprzętu, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

8. Trzykrotne takie same uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie odpowiedzialności   

z tytułu gwarancji daje Zamawiającemu prawo żądania wymiany na nowe w ciągu 14 dni 

od chwili zgłoszenia trzeciego uszkodzenia. 
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§ 9  

Prawa i honoraria patentowe 

Wykonawca zabezpieczy obecnie i w przyszłości Zamawiającego przed wszelkimi 

działaniami lub roszczeniami związanymi z naruszaniem patentów, praw autorskich, 

zarejestrowanych wzorów lub innych praw spowodowanych przez użytkowanie Sprzętu. 

 

§ 10  

Części zamienne i serwis pogwarancyjny 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do części zamiennych lub odpowiadających 

im zamienników koniecznych do sprawnego działania Sprzętu w okresie 10 lat od daty 

podpisania niniejszej Umowy, na warunkach nie gorszych niż przyjęte dla tej Umowy. 

2. Po tym okresie czasu w przypadku zakończenia  produkcji lub dystrybucji części 

zamiennych, Wykonawca nieodpłatnie udostępni na żądanie Zamawiającego rysunki 

techniczne i opisy Sprzętu. 

3. Po zakończeniu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis pogwarancyjny 

na okres minimum 8 lat na podstawie odrębnej umowy. 

 

§ 11  
 

Dokumentacja 

 Radiotelefony będą posiadały indywidualne instrukcje obsługi w języku polskim. 

Uniwersalna dokumentacja eksploatacyjna i techniczno-serwisowa producenta w języku 

angielskim, zostanie dostarczona na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej.  

 

§ 12  

Zmiana Umowy 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13  

 Siła wyższa 

1. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, 

jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy 

zostanie opóźniona z przyczyn od niego niezależnych, m. in.: strajków, klęsk 

żywiołowych, zamieszek, wypadków, itp. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony 

bezzwłocznie, pisemnie przekażą sobie związane z tym informacje. 
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2. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres 

przekraczający 15 dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia 

nowych terminów jej realizacji.  

3. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 i 2 okoliczności siły wyższej wyłączają 

odpowiedzialność każdej ze stron za niewykonanie Umowy. 

§ 14  

 Przenoszenie praw i obowiązków 

1. Żadna ze stron Umowy nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody, wyrażonej przez drugą stronę 

Umowy. 

2. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana tylko za pisemną 

zgodą Spółki Akcyjnej Tramwaje Śląskie. 

 

§ 15  

Zawiadomienia 

1. Wszelkie pisemne zawiadomienia wymagane w ramach niniejszej Umowy dokonywane 

będą na poniższe adresy : 

  - do Wykonawcy: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Tel. …………………,  Fax  …………………… 

  - do Zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A. – Zakład Usługowo Remontowy  

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

Tel. 32/ 246-42-81, Fax. 32/ 246-42-81 wew. 320 

2.  Wszelkie pisemne zawiadomienia będą ważne od dnia ich otrzymania. 
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§ 16  

Spory 

1. Jakiekolwiek spory, które zaistnieją między stronami Umowy w odniesieniu do wszelkich 

spraw wynikających lub związanych z postanowieniami Umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, ewentualne spory 

mogące wynikać z naruszenia postanowień niniejszej umowy, zostaną rozstrzygnięte przez 

sąd właściwy dla siedziby Tramwaje Śląskie S.A. 

 

§ 17  

Prawo Umowy 

 W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 18  

Egzemplarze Umowy 

 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla 

każdej ze Stron. 

§ 19  

Załączniki do Umowy 

Niżej wymienione Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy  

2. Załącznik nr 2 – Protokół odbioru dostawy (wzór) 

3. Załącznik nr 3 – Zamówienie ogólne z rubrykami (wzór) 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA  
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       Załącznik nr 1 

 

do umowy nr : ............................... 

 

Formularz cenowy 

(wzór) 

 

Lp. Asortyment Szacunkowa 

ilość (kpl.) 

Cena jedn. 

netto 

(zł/kpl.) 

Wartość 

netto (zł) 

 

1. 

 

Radiotelefon  z osprzętem w 

ukompletowaniu : 

 

- radiotelefon ORION EDACS, M7100 lub 

równoważny 410-430 MHz z podstawą 

montażową i z opcją minimum 800 

systemów/grup – 1 szt. 

- manipulator SCAN z uchwytem 

mocującym – 2 szt. 

- mikrofon standardowy z zaczepem – 2 szt. 

- głośnik z uchwytem mocującym – 2 szt. 

- okablowanie radiotelefonu w tym:  

  · kabel elastyczny ekranowany 50m/12 

parowy,  

  · kabel elastyczny ekranowany 5m/12 

parowy,  

  ·kabel elastyczny ekranowany 1.5m/4 

parowy,  

  · złącza i przekaźniki, 

- antena typu K7023210 z zestawem 

montażowym– 1 szt. 

- przetwornica 24/12VDC – 1 szt. 

 

 

5 

  

 

 

Cena netto umowy: ….... 
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Załącznik nr 2 

 

Protokół odbioru dostawy 

       

(wzór) 

 

 

 

Potwierdza się dostawę w dniu .................................. niżej wyspecyfikowanego Sprzętu 

dostarczonego na podstawie Umowy nr …………………... 

 

 

Poz. 

Spec. 

Umowy 

 

Nazwa sprzętu 

 L

Liczba 

 

Numery seryjne 

jeżeli istnieją 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

          Za Zamawiającego                 Za Wykonawcę 

 

_________________________     _________________________ 

  

 

 

_________________________     _________________________ 
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                                                             (wzór)                                               Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa artykułu - wyrobu KTM – symbol indeksu 
Symbol 

j.m. 
Ilość 

Cena 

netto/szt 

   

 

 

 
 

 

Fakturować: 
 

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

    ul. Inwalidzka 5 

    41-506 Chorzów 

         dot. ZUR 

   

Zamawiający 

 

 

       Tramwaje Śląskie S.A. 

Zakład Usługowo 

Remontowy 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

 

NIP 

634-01-25-637 

Nr ewiden. 

 

Płatnik (konto w banku) 

 

 Warunki płatności 

 

Adresat 

 Odbiorca 

        Tramwaje Śląskie S.A. 

Zakład Usługowo 

Remontowy 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

(serwis łączności) 

Symb.dokum 

 

Data 

wpływu 

 

Symb. dok. 

 

 

 T

T 

Z dnia 

 

 

Nr 

 

Regon płatnika 

 
Regon odbiorcy Nr umowy/przydziału 

 

ZAMÓWIENIE 

ogólne z rubrykami 

 

                                                                                    Wartość:  netto ……..zł ; brutto ……… zł 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 
 

 

Data:   

 

 
                                                     Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis 

Regon zamawiającego 

 


