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SPIS TREŚCI. 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

X. Termin związania ofertą. 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Wzór Umowy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

XIX. Informacja o zamówieniu uzupełniającym 

XX. Postanowienia końcowe. 

XXI. Załączniki. 
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

41-506 Chorzów 

ul. Inwalidzka 5 

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096 

www.tram-silesia.pl 

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

Godziny urzędowania: 7
00

-15
00

 

 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej od kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia i jego zakres. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych tramwajów 

dwukierunkowych, wieloczłonowych z członem niskopodłogowym zapewniającym  udział 

niskiej podłogi nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni podłogi całego przedziału 

pasażerskiego, o nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakości wraz z dostawą pakietu 

naprawczego i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do eksploatacji wagonów. Wagony 

muszą być przystosowane do jazdy po torach o szerokości 1435 mm i zasilania napięciem 

stałym o znamionowej wartości 600V (potencjał dodatni – przewód jezdny, potencjał 

ujemny - na szynach) oraz posiadać mikroprocesorowe sterowanie i napęd oparty o 

technikę prądu przemiennego. 

2. Tramwaje powinny być łatwe w obsłudze, wygodne dla użytkowników, estetyczne, 

przeznaczone do ruchu miejskiego i podmiejskiego, o niskim jednostkowym zużyciu 

energii elektrycznej i małych kosztach utrzymania bieżącego. W budowie pudła 

preferowana jest konstrukcja modułowa oraz zastosowanie rozwiązań zapewniających 

odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne podczas eksploatacji tramwaju, 

stosowanych współcześnie przy budowie konstrukcji pojazdów szynowych. Przewidywany 

okres eksploatacji wagonów przy założeniu przebiegu 60.000 km rocznie powinien 

wynosić 30 lat. 

3. Tramwaje powinny zachować prawidłowe parametry techniczno-eksploatacyjne 

w zakresie temperatur otoczenia od – 30
O
C do + 40

O
C (temperatura w cieniu), przy 

wilgotności względnej 98% w warunkach zapylenia ulicznego i być odporne w okresie 

zimowym na działanie soli i innych środków chemicznych oraz na nawiewy śniegu. 

Wagony powinny zapewniać bezawaryjny przejazd przy ograniczonej prędkości do 5 km/h 

przez torowisko zalane wodą o wysokości lustra wody do 60 mm nad główką szyny 

na długości 50 mb.  

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Uwaga! 

Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

W związku z tym, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy PZP przewiduje się możliwość 

unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu 

przyznane. 

 

Kody CPV 

34.62.21.00-4 Tramwajowe wagony pasażerskie 

 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Planowany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 30.05.2015r, przy czym 

dostawy muszą rozpocząć się nie później niż od marca 2015r. 

 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

 Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, ponieważ przepisy 

prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 

 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

okresie, wykonali lub wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.: dostawy min. 3 szt. nowych wagonów 

tramwajowych częściowo lub całkowicie niskopodłogowych z napędem 

energoelektronicznym prądu przemiennego. Przez niską podłogę zamawiający rozumie 

podłogę o wysokości maks. 370 mm nad poziomem główki szyny (pgs). 

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

 Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł.  

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku wyrażone 

w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia dokumentu. 
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II.  

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi  stosunków. Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, wymaga  dołączenia do oferty dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale VI pkt 2.5.2. 

 

III. Informacja dotycząca podwykonawców. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie 

podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili składania oferty 

wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

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

złożonych przez wykonawcę, o których mowa w Rozdziale VI. 

V. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone 

w pkt. I. 1-4 Rozdziału V mogą spełniać łącznie.  

Uwaga  

Oświadczenia na temat przynależności do grupy kapitałowej/listy podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej  wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

składają odrębnie dla każdego z nich. 
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ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

1.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2. 

1.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

1.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

1.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

1.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa 

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 

albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy 

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

1.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

1.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.5 - składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

1.10 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8 lit. a i c oraz pkt 1.9, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 Dokument, o którym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

1.11 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

1.8 i 1.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 

1.10 stosuje się odpowiednio. 

1.12 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, wymaga się wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 

1.1 – 1.6, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.13  Wraz z ofertą należy przedstawić listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej lub oświadczenie, iż podmiot nie należy do grupy kapitałowej. 

Oświadczenia na temat przynależności do grupy kapitałowej/listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o zamówienie składają odrębnie dla każdego z nich – załącznik nr 3. 

2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, których opis sposobu oceny został wskazany w Rozdziale V wykonawca 

winien załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty: 

2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 

na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonane należycie – załącznik nr 4.  

2.1.1 Dowodami, o których mowa w pkt 2.1 są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w ppkt a).  
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Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 

dostawy wskazane w wykazie, o których mowa w pkt 2.1, zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa w pkt 2.1.1. 

Uwaga 2 Za główne dostawy potwierdzające posiadanie przez wykonawcę 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna należyte wykonanie 

dostaw określonych przez zamawiającego w Rozdziale V pkt.  

2.2 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 Uwaga 1 W przypadku określenia przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, liczbą 

cyfr, zamawiający przyjmuje najmniejszą kwotę wynikającą z tych cyfr. 

2.3 w przypadku określonym w Rozdziale V pkt II:  

2.3.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji 

wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5, 

2.3.2 informację, o której mowa w pkt 2.2, dotyczącej tych podmiotów, jeżeli 

wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp; 

2.3.3 w przypadku, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien dodatkowo 

przedłożyć dokumenty dotyczące w szczególności  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z wykonawców winien załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostałe 

dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki 

cywilne, konsorcja) - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy 

udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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5. Wykonawca, oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 1-3 winien załączyć do oferty 

dokumenty wyszczególnione w Rozdziale XI pkt. 3. 

 

6. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

 pisemnie na adres Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, 

 faksem na numer (32) 251 00 96. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji w formie elektronicznej 

w przypadku problemów z przekazywaniem informacji za pośrednictwem faksu. 

4. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę pisemnie lub 

faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niż 

pisemna. 

5. Zamawiający na żądanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 

faksem. 

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

nieważności w formie pisemnej. 

7. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z wykonawcami jest: Joanna Urych.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wskazane 

jest, aby pytania dotyczące treści specyfikacji oprócz sposobów opisanych w Rozdziale VII 

pkt 2 były przesłane do zamawiającego również w formie edytowalnej na adres e-mail: 

j.urych@tram-silesia.pl. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 

6 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.  
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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. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie SIWZ. 

5. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na 

której udostępniona została SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także umieści ją na stronie 

internetowej. 

 

ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.000.000,00 zł. 

(słownie jeden milion złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: 

BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, określając tytuł wpłaty i numer 

sprawy. 

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 

terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 

5. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu 

do zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium w pieniądzu. 

Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 

niepieniężnej nie został na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty 

i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę 

6. Wadium w formach niepieniężnych musi być wystawione na Tramwaje Śląskie S.A. 

7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu 

bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium 

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), bez 

jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być 

ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu 

związania ofertą – także przez ten okres. 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-2 

ustawy Pzp. 
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9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek,  

o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wynosi 90 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 

odrzucenie. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) 

z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami tj.: 

3.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ; 

3.2. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, tj.: 

3.2.1. Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego 

wraz z dokumentacją rysunkową – załącznik nr 7. 

3.2.2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 8. 

3.2.3. Tabelaryczne zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 9. 

3.3. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium                

w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 

w pieniądzu; 

3.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, 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 publicznego 

3.5. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 

3.6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, 

na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności 

gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pełnomocnictwa 
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należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

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

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

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony były kolejno ponumerowane                            

i zaparafowane przez osobę uprawnioną. 

8. Jeżeli informacje ujawniane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 

Dz.U.2003.153.1503 z późn.zm.), co do których wykonawca zastrzegł, 

że nie mogą być udostępniane, należy je wówczas opatrzyć klauzulą:  

„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA” 

Powyższe zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji podawanych podczas otwarcia ofert. 

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A.  

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 
i oznaczonej  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/217/2014 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 17.06.2014r. GODZ. 10:00. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta może zawierać tylko nazwę i adres 

wykonawcy. 

10. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania 

ofert. 

11. 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....”. 

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

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka, o której mowa 

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  

14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

 

ROZDZIAŁ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2014r. o godz. 09:45. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadomi wykonawcę      

o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.06.2014r. o godz. 10:00 w Tramwajach Śląskich S.A., 

sala konferencyjna, w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5. 

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

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,              

a także informacje dotyczące ceny oraz gwarancji. 

7. 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. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wszystkie ceny podane przez Wykonawcę obejmować będą okres ważności umowy i nie 

ulegną zmianie na etapie jej realizacji. 

2. Cenę oferty stanowi suma cen jednostowych za 12 szt. wagonów tramwajowych oraz 

pakietu naprawczego. 

3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty zawiązane z realizacją umowy, a w tym: 

robociznę, materiały, instruktaż, licencje, sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i dodatkowe wyposażenie obsługowe wagonów, łącznie z kosztami ceł, 

ubezpieczeń, transportu, prób technicznych oraz badań homologacyjnych. 

4. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cenę należy podać w wartości brutto z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej 

wysokości oraz wartości netto, w ujęciu liczbowym i słownie. 

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

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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ROZDZIAŁ XIV 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą, 

tj. z największą liczbą punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryterium oceny ofert będzie :   

a) cena =  90 %, 

b) procentowy udział niskiej podłogi = 10% 

3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1 % = 1 punkt. 

3.1. Oferta z najniższą ceną brutto = 90 punktów. 

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 

%90100xx
C

C
P

ob

n

c
 

Pc     - ilość punktów w kryterium cena 

Cn     - najniższa cena oferowana brutto  

Cob   - cena brutto oferty badanej  

 

3.2. Oferta z największym procentowym udziałem niskiej podłogi ponad wymagane 

minimum 20% – 10 pkt. 

Na potrzeby oceny ofert przez procentowy udział niskiej podłogi zamawiający rozumie 

wyrażony w procentach  iloraz powierzchni podłogi w części niskopodłogowej wagonu 

do powierzchni podłogi całego przedziału pasażerskiego, do której nie wlicza się: 

powierzchni schodów w obrębie drzwi wejściowych i schodów wewnętrznych 

pomiędzy niską podłogą i wysoką oraz powierzchni przeznaczonej dla pasażerów 

siedzących wynoszącej 10,8 m
2
, co odpowiada zapotrzebowaniu na powierzchnię dla 30 

miejsc siedzących. 

Zamawiający zweryfikuje poprawność podanego w Formularzu ofertowym 

procentowego udziału niskiej podłogi na podstawie danych przedstawionych przez 

wykonawcę w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załączonych rysunkach. 

 

Punkty pozostałych ofert w powyższym kryterium będą liczone wg proporcji 

matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

 

 

 

Pnp – ilość punktów w kryterium procentowy udział niskiej podłogi 

Pob – procentowy udział niskiej podłogi oferty badanej 

Pn – oferta z największym procentowym udziałem niskiej podłogi 

  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
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miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

5.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

5.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

5.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie. 

 

ROZDZIAŁ XV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie 

nie krótszym niż określony w zawiadomieniu, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4. 

2. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiązany 

jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”, na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej  

w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

wskazany przez zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały 

w umowie. Wzór istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia zawiera załącznik nr 10 

do niniejszej specyfikacji. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedstawił istotne postanowienia gwarancji lub 
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poręczenia w celu uprzedzenia wykonawców o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach 

w tym względzie. Dlatego wykonawcy mogą przedstawić „odbiegające od wzorcowych” 

(załącznik nr 10) gwarancje lub poręczenia pod warunkiem, że zakresem praw 

i obowiązków stron (zamawiającego, wykonawcy i gwaranta) będą odpowiadały treści 

istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia sformułowanych przez zamawiającego. 

6. Terminy obowiązywania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w 

terminie obowiązywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, wydłużony o 30 dni, 

b) z tytułu rękojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiązywania od daty 

odbioru przedmiotu umowy do czasu upływu okresu rękojmi (przedłużonego o okres 

gwarancji jakości), wydłużony o 15 dni. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. 

  

ROZDZIAŁ XVII 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie: 

a. harmonogramu rzeczowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowego,  

b. zmniejszenia wynagrodzenia z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia, 

c. stawek podatku VAT lub stawek celnych, opłat cywilno-prawnych i podatków  

w przypadku ich zmiany, 

d. podwykonawcy z powodu umotywowanego przez Wykonawcę wniosku o zmianę 

podwykonawcy,  

e. ceny lub zakresu zamówienia w przypadku gdy zmiany prawa lub wytycznych mają na 

nie wpływ. 

3. Jeżeli nie będzie możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz Bank, 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a. zmiana danych teleadresowych, 

b. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i wysokości określonych wzorze 

umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. W toku postępowania o zamówienie publiczne wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy 

Pzp lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

5.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 

dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 5.1 i 5.2. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące odwołania oraz skargi do sądu zawarte są w art. 179 – 

198g ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

 

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

134 ust. 6 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie zamówień tego samego rodzaju co zamówienie 

podstawowe.  

2. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest dostawa 3 wagonów tramwajowych  

tożsamych z zamówieniem podstawowym.  

 

ROZDZIAŁ XX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach 

obcych. 

 

ROZDZIAŁ XXI 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1. 

2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2. 

3) Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej – 

załącznik nr 3 

4) Wzór wykazu dostaw  – załącznik nr 4. 
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5) Wzór oświadczenia podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów – załącznik nr 5. 

6) Wzór formularza oferty – załącznik nr 6. 

7) Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego wraz 

z dokumentacją rysunkową – załącznik nr 7. 

8) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 8. 

9) Tabelaryczne zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 9. 

10) Wzór istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia dla zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy – załącznik nr 10. 

11) Wzór umowy - załącznik nr 11. 

 

 

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego  

Chorzów, dnia 06.05.2014r.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
(ZAŁĄCZNIK ZAMIESZCZONO W ODRĘBNYM PLIKU) 
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(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/217/2014 pod nazwą: Zakup 12 wagonów 

tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% (zadanie nr 68) 
w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej 

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego 

do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.” 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1- 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy  
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa  każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 
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(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/217/2014 pod nazwą: Zakup 12 wagonów 

tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% (zadanie nr 68) 
w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej 

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego 

do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.” 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:  

 

□  należy do grupy kapitałowej i  w związku z tym w załączeniu przedkładam listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

□ nie należy do grupy kapitałowej 

 

*  niepotrzebne wykreślić 

 

 

 

 

 

dnia .........................................                  ....................................................................... 

     czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub  

     osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 
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(Załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

WYKAZ DOSTAW 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/217/2014 pod nazwą: Zakup 12 wagonów 

tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% (zadanie nr 68) 
w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej 

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego 

do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oświadczamy, że wykazujemy się 

doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia określonego w Rozdziale V SIWZ,  

LP RODZAJ 
DATA WYKONANIA 

(dzień – miesiąc – rok) 

MIEJSCE WYKONANIA, 

ODBIORCA DOSTAW 

1. 

   

2. 

   

w załączeniu dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzające, 

że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy / wykonawców 

wspólnie ubiegających się o 

udzielenie 

zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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(Załącznik nr 5 do SIWZ) 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 

 

Oświadczam(y) , że na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zobowiązujemy się, do oddania 

do dyspozycji  Wykonawcy ………………………………………… niezbędnych  zasobów  tj. 

 

a. wiedzę i doświadczenie w zakresie ........................................... *; 

b. zdolności finansowe w postaci ....................................... w wysokości ...............................*. 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia pn.: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa zadania) 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

dnia .........................................                ........................................................................ 

     czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub 

      osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu 

 

 

 

Uwaga W celu udowodnienia, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny czy stosunek łączący 

wykonawcę tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca 

winien poza pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których 

mowa w Rozdziale VI pkt. 2.3.2 – 2.3.3.  
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 (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/217/2014 pod 

nazwą: Zakup 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 

20% (zadanie nr 68) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 

etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, za cenę w wysokości: 

 cena za wykonany przedmiot zamówienia: 

 

cena netto ................................zł (słownie: ...............................................................zł) 

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

cena brutto ..............................zł (słownie: ................................................................zł) 

 

przy czym: 

 cena za wykonany 1 wagon tramwajowy: 

 

cena netto ................................zł (słownie: ...............................................................zł) 

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

cena brutto ..............................zł (słownie: ................................................................zł) 

 cena za dostarczony pakiet naprawczy: 

 

cena netto ................................zł (słownie: ...............................................................zł) 

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

cena brutto ..............................zł (słownie: ................................................................zł) 

 

 

1. Oświadczam/y, że procentowy udział niskiej podłogi wynosi ............... . 

2. Oświadczam/y, że udzielamy gwarancji na: 

 wagon tramwajowy - 36 miesięcy, 

 elementy konstrukcyjne wagonów tramwajowych, w tym zabezpieczenia antykorozyjne 

- 60 miesięcy,   

 powłokę lakierniczą wagonów tramwajowych - 60 miesięcy, 

 pakiet naprawczy – 36 miesięcy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

oraz wyjaśnieniami i zmianami specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego w toku 

postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami. 



 

25 

4. Oświadczamy że firma/y którą/e reprezentuję/emy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedstawiony w załączniku nr 11 do SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem 

umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że warunki udziału w postępowaniu spełniamy samodzielnie/ w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach 

następujących podwykonawców*: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

7. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem: zrealizujemy sami*/zamierzamy zlecić 

podwykonawcy w następującym zakresie*  

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

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

* - niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

żądanej przez zamawiającego. 

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy / wykonawców 

wspólnie ubiegających się o 

udzielenie 

zamówienia 

 

Adres do korespondencji 

(numer telefonu i faksu) 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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 ZAŁĄCZNIKI NR 7, 8 ORAZ 9 DO SIWZ ZAMIESZCZONO W ODRĘBNYM PLIKU 
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(Załącznik nr 10 do SIWZ) 

  

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ GWARANCJI LUB PORĘCZENIA DLA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczeń beneficjenta wobec zobowiązanego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich 

zobowiązań zgodnie z umową nr …  z dnia … zawartą pomiędzy beneficjentem 

a zobowiązanym, w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania dostaw, roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych, 

w tym z tytułu odpowiedzialności solidarnej beneficjenta i zobowiązanego względem 

podwykonawców zobowiązanego, roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia 

wad w okresie gwarancji i rękojmi oraz roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego. 

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo 

do zapłaty na rzecz beneficjenta kwoty nie większej niż … zł w przypadku, gdyby zobowiązany 

nie wykonał w części lub w całości swoich zobowiązań, o których mowa w powyższym 

akapicie, albo wykonał je nienależycie lub gdyby zobowiązany nie zwrócił beneficjentowi, w 

części lub w całości, kosztów wykonania zastępczego. Kwota ta stanowi górną granicę 

odpowiedzialności gwaranta. Każda wypłata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialności 

gwaranta. 

Gwarant zapłaci beneficjentowi na pierwsze żądanie, bez prawa badania zasadności żądania 

beneficjenta, odpowiednią kwotę w terminie … dni od dnia doręczenia gwarantowi na adres 

wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zapłaty skierowanego 

do gwaranta, zawierającego oświadczenie beneficjenta, że żądana kwota jest należna 

i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych w pierwszym akapicie oraz że pomimo 

pisemnego wezwania do zapłaty zobowiązany nie wykonał terminowo w całości lub części 

swoich zobowiązań, a także wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić 

przelew wnioskowanej kwoty. Żądanie do zapłaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta 

zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla 

potwierdzenia prawa składania oświadczeń przez podpisane osoby do żądania powinien być 

dołączony odpis z właściwego rejestru beneficjenta nie starszy niż 3 miesiące, licząc od daty 

żądania, a także pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika. Wszystkie 

wymienione dokumenty powinny być złożone w oryginałach z podpisami notarialnie 

uwierzytelnionymi.  

Niniejsze zobowiązanie gwaranta obowiązuje od … do … włącznie.  

Niniejsze zobowiązanie gwaranta wygasa w przypadku: 

1) niedoręczenia gwarantowi żądania zapłaty w terminie obowiązywania niniejszego 

dokumentu; 

2) wyczerpania całej kwoty określonej niniejszym dokumentem; 

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które zabezpiecza 

niniejszy dokument, przed upływem terminu jego obowiązywania; 

4) zwolnienia zobowiązanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które zabezpiecza 

niniejszy dokument, przed upływem terminu jego obowiązywania; 

5) zwrotu gwarantowi oryginału niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed upływem 

terminu jego obowiązywania. 

Wierzytelność ani dług wynikający z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na 

osoby trzecie. 

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

  



 

28 

Załącznik nr 11 do SIWZ - WZÓR UMOWY 

(ZAŁĄCZNIK ZAMIESZCZONO W ODRĘBNYM PLIKU) 


