
Chorzów, dnia 23.05.2013r 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 2510-

096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają 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 www.tram-silesia.pl w zakładce 

Zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja torowiska tramwajowego, polegająca na sprężystym 

zamocowaniu szyn w dwóch równoległych torach przy użyciu materiałów poliuretanowych, 

przenoszących naprężenia i rozpraszających energię podczas odkształcenia na łącznym odcinku około 

747 mtp oraz wymiana nawierzchni drogowej na powierzchni około 3470 m
2
-  nr  sprawy:  II/258/2013. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

Termin realizacji zamówienia – 30.09.2013r. 

 

Warunki udziału w postępowaniu. 

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

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 5 SIWZ tj.:  

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

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

 nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, lub uzyskali 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 wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności. 

b) oraz 

 udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 

jedno zamówienie polegające na przebudowie/budowie torowiska tramwajowego w 

technologii polegającej na sprężystym zamocowaniu szyn przy użyciu materiałów 

poliuretanowych  

o długości odcinka co najmniej 500 mtp., 

 dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa budowlanego lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów tj.: 

 co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,  

c) załączyli wymagane dokumenty, 

d) wnieśli wadium w wymaganej wysokości, 

e) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
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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. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

poleganie na zasobach innych podmiotów niezależenie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności,  

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie powinno zawierać co najmniej: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

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

Wymagane dokumenty 

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

1. 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 oferty. 

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

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

potwierdzających, że wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych 

zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze, z podaniem ich rodzaju, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 

3 pkt 1 lit. b) tiret drugie. 

5. Oświadczenie wykonawcy. 

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, a w szczególności zamawiający wymaga wniesienia 

oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopię 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 

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 (zgodnie z KRS albo 

wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). 

Nie dotyczy Formularza ofertowego. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej  

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

Śląskich S.A., 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152, pokój  nr 8.   

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 

Grzegorz Woźniak – tel. (032) 2466061 wew. 389. 

Joanna Urych  –  tel. (32) 2563661 wew. 310. 

 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

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

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 
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c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 

Kryterium oceny ofert:  

 cena – 90%, 

 gwarancja – 10%. 

 

Ofertę należy przesłać lub złożyć w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Tramwaje Śląskie 

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

 

Termin składania ofert upływa dnia  07.06.2012r. o godzinie  09:45. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.06.2012r. o godzinie 10:00 w Tramwajach Śląskich S.A. 

w Katowicach, ul.1-go Maja 152 - Dział Przygotowanie i Realizacji Inwestycji, pokój nr 4.    

 

Termin związania ofertą wynosi 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 pisemnym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu pisemnego bez dokonania wyboru  

którejkolwiek  z  ofert. 

Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

                


