
                                                                             Katowice , dnia  23.05.2013 r. 
 

OGŁOSZENIE  
O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM  

 
Spółka Tramwaje Śląskie S.A. 41-500 CHORZÓW , ul. Inwalidzka 5 tel. (032) 246 60 61, 246 60 64, 246 60 65  

fax(032) 2510-096, e-mail: przetargi@tram-silesia.pl  ogłasza przetarg pisemny. 

 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Przegląd, konserwacja i ewentualna naprawa klimatyzatorów  

w tramwajach 116ND w ilości 17 sztuk + 6 sztuk w wagonach Na/105N2k = 23 sztuki. 

Postępowanie Nr R-2/ 376 /2013 

 
Planowany termin realizacji zamówienia: 07.07.2013 
Termin składania ofert do : 05.06.2013r godz. 14.

00 

 
Zakres prac do wykonania ujęty jest w przedmiocie zamówienia  
 
Oferty należy przesyłać na adres zamawiającego - Rejon Nr 2 w Katowicach ul. 1-go Maja 152. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Dokumenty wymagane w ofercie: 
Wymagane dokumenty należy przedstawiać w formie oryginałów lub kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą “za zgodność z oryginałem” i poświadczone 
podpisem oraz imienna pieczątką przez osobę/y upoważniane do podpisania oferty. 
 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

    Aktualnym jest dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do danych zawartych w 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Formularz cenowy 
3. Oświadczenie wykonawcy. 
 

Kryteria wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert jest cena- 100%. 
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  
 
SIWZ można odebrać w Tramwajach Śląskich  S.A. Rejon Nr 2, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152, w biurze Kierownika 
Zajezdni. 

 

Przedmiot zamówienia  
Przegląd, konserwacja i ewentualna naprawa klimatyzatorów w tramwajach w ilości 23 sztuk. 
 

Zakres prac: 
1) Przegląd obudowy części zewnętrznej i wewnętrznej urządzenia 
2) Przegląd połączeń elektrycznych 
3) Sprawdzenie ciśnienia pracy 
4) Czyszczenie filtrów 
5) Czyszczenie skraplacza 
6) Czyszczenie parownika 
7) Sprawdzenie układu odprowadzania skroplin, ewentualnie w zależności od potrzeb: 

 dopełnienie czynnika chłodniczego 

  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ssttwwiieerrddzzeenniiaa  aawwaarriiii  ––  wwyymmiiaannaa  uusszzkkooddzzoonneeggoo  ppooddzzeessppoołłuu  

88))  SSpprraawwddzzeenniiee,,  cczzyysszzcczzeenniiee  ii  ddeezzyynnffeekkccjjaa  kkaannaałłóóww  wwlloottoowwyycchh  ii  wwyylloottoowwyycchh  ww  kkaabbiinniiee  mmoottoorrnniicczzeeggoo  

  

WWaaggoonnyy  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ssppeeccyyffiikkęę  kkoommuunniikkaaccyyjjnnąą  ddoo  ww//ww  pprraacc  bbęęddąą  ppooddssttaawwiioonnee  ww  ::    

TTrraammwwaajjee  ŚŚlląąsskkiiee  SS..AA..  KKaattoowwiiccee  uull..  11--ggoo  MMaajjaa  115522    

aa))  ww  ggooddzziinnaacchh  oodd  1177..0000  ddoo  0055..0000  ww  ddnniiaacchh  zz  ppiiąąttkkuu  nnaa  wwoollnnąą  ssoobboottęę  oorraazz  zz  wwoollnneejj  ssoobboottyy  nnaa  nniieeddzziieellęę    

bb))  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzaaiissttnniieenniiaa  nniieepprrzzeewwiiddzziiaannyycchh  ookkoolliicczznnoośśccii  uunniieemmoożżlliiwwiiaajjąąccyycchh  wwyykkoonnaanniiee  ww//ww  pprraacc  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  

mmoożżlliiwwoośśćć  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  iicchh  ww  kkoolleejjnnyy  wweeeekkeenndd  ,,  ww  ddnniiaacchh  ii  ggooddzziinnaacchh  jjaakk  wwyyżżeejj..  

cc))  KKaażżddoorraazzoowwoo  ppoo  wwyykkoonnaanniiuu  uussłłuuggii  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyymm  wwaaggoonniiee,,  wwiinniieenn  bbyyćć  ssppoorrzząąddzzoonnyy  pprroottookkóółł  ooddbbiioorruu..  

    
Uprawnieni do kontaktów w wykonawcami: 
Marek Włóczyk  tel. 032 256 36 61  tel. wew  267 w godzinach 8

00
 do 14 

00 

Jerzy  Ziębiec    tel. 032 256 36 61 tel. wew 270 w godzinach   8
00

 do 14 
00 

 
                                                                                                                                           

mailto:przetargi@tram-silesia.pl

