OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. 32/ 246-60-61 (64, 65) wew. 382, 400
i 402, faks 32/ 251 00 96, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny (o wartości
poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), prowadzony zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusu wraz z kierowcą do wykonania przewozu
pasażerskiego – komunikacja zastępcza zlecana przez Centralną Dyspozytornię Ruchu na czas
usuwania zaistniałych awarii oraz zlecona przez Rejony na czas wstrzymania ruchu
tramwajowego z powodu prowadzonych planowych robót torowo-sieciowych.
Nr sprawy: WR/538/2014.
Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części zgodnie z opisem zawartym w przedmiocie
zamówienia i dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia – 01.01.2015r. – 31.12.2015r.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a w szczególności:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. licencję na wykonywanie
transportu drogowego w zakresie przewozu osób,

- udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednego zadania w zakresie świadczenia usług przewozu osób,
o wartości minimum 500.000,00 zł netto,
b) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, tj. taborem
autobusowym,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia,
d) załączyli wymagane dokumenty,
e) wnieśli wadium w wymaganej wysokości,
f) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia / nie spełnia” na podstawie informacji zawartych
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 7 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
poleganie na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia
w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z punktem 3, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego
wykluczeni.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty wymagane w ofercie.
Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale 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 z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej).
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. Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874
z późn. zm.).
3. Formularz ofertowy.
4. Formularz cenowy.
5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania
w zakresie przewozu osób, o wartości minimum 500.000,00 zł netto, z podaniem jego wartości,
przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługa
została wykonana należycie.
6. Wykaz taboru autobusowego do realizacji zamówienia jakim dysponuje Wykonawca wraz
z informacją o podstawie dysponowania tym taborem.
7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych do
wykonania zamówienia zasobów, na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia, jeśli
Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów.
8. Oświadczenie wykonawcy.
9. Wzór umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie, co będzie stanowiło wyrażenie zgody
Wykonawcy na warunki umowne przedstawione przez Zamawiającego.
10.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Z uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem koniecznym do objęcia ochroną
ubezpieczeniową, z przedkładanego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że
Wykonawca objęty jest na dzień składania ofert ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu
jednoznacznie nie wynika, że składka została zapłacona, Wykonawca winien dołączyć na
potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki.
11.Kopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium.

Kryteria wyboru oferty:

1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert będzie:
- cena 90 %,
- termin realizacji zlecenia 10 %.
3. Punkty będą przyznawane według następującej zasady: 1 % = 1 punkt.
4. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 90 punktów.
5. Oferta z najkrótszym, ale realnym, terminem realizacji zlecenia otrzyma 10 punktów.
5.1.Za termin realizacji zlecenia, Zamawiający przyzna punktację proporcjonalnie w skali od
0 do 10 punktów. Zamawiający przyzna 2,5 pkt za skrócenie czasu realizacji zlecenia
o 5 minut od czasu określonego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. 30 minut przy
podstawieniu jednego autobusu obsługiwanego taborem typu B i 45 minut przy
podstawieniu kolejnego autobusu (jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jeden autobus).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia” lub można odebrać w siedzibie
Tramwajów Śląskich S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, piętro I, pokój nr 16.
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Marek Kilijański – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 32/ 246-60-61 (64/65) wew. 402.
Tomasz Kaczanek - w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 32/ 246-60-61 (64/65) wew. 400.
Urszula Nawrot – w zakresie procedury przetargowej - tel. 32/ 246-60-61 (64/65) wew. 382.

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wymagania dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na całe zamówienia w wysokości 32.700,00 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych, 00/100), bądź na wybraną część zamówienia:
- część I dla R-1 wadium w wysokości 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych, 00/100),
- część II dla R-2 wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100),
- część III dla R-3 wadium w wysokości 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100),
- część IV dla R-4 wadium w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych, 00/100).

Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5.
Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2014r. o godz. 09:45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala
konferencyjna, piętro I.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków
udziału w 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.

