TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
41-506 CHORZÓW UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ

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.

Przetarg pisemny
Nr sprawy WR/538/2014
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Zamawiający: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5
telefon 32/ 246-60-61 (64/65)
fax
32/ 251-00-96
www.tram-silesia.pl
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

ROZDZIAŁ 1
FORMA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia”.
ROZDZIAŁ 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. 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.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący jej integralną część.
3. Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 60170000-0.
ROZDZIAŁ 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
ROZDZIAŁ 4
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części zgodnie z opisem zawartym w przedmiocie
zamówienia i dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
ROZDZIAŁ 5
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowy.
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ROZDZIAŁ 6
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia sektorowego 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. licencji 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 złotych 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 niniejszej 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 niniejszego
Rozdziału, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ROZDZIAŁ 7
WYKAZ DOKUMENTÓW
I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
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).
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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 – załącznik nr 2.
4. Formularz cenowy – załącznik nr 3.
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 – załącznik nr 4, 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 - załącznik nr 5.
7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych do
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 – załącznik nr 6.
9. Wzór umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie, co będzie stanowiło wyrażenie zgody
Wykonawcy na warunki umowne przedstawione przez Zamawiającego - załącznik nr 7.
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.
ROZDZIAŁ 8
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zmówienia 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 dokumenty wymienione w Rozdziale 7 pkt 1, 2, 8 i 10. 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 może zażądać umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
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ROZDZIAŁ 9
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
2. 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.
3. Na zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy musi
mieć pisemne uzasadnienie.
ROZDZIAŁ 10
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów,
- faksem na numer 32/ 246 60 61 wew. 467 lub 32/ 251 00 96,
- pocztą elektroniczną e-mail: u.nawrot@tram-silesia.pl lub m.kilijanski@tram-silesia.pl.
2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną, faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż
pisemna.
3. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem lub drogą elektroniczną.
4. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Tomasz Kaczanek - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 32/246 60 61 (64/65) wew. 403.
- Urszula Nawrot - w zakresie procedury przetargowej, tel. 32/246 60 61 (64/65) wew. 382.
- Marek Kilijański – w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 32/246 60 61 (64/65) wew. 402.
ROZDZIAŁ 11
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ 12
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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 specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
ROZDZIAŁ 13
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na całe zamówienie w wysokości 32.700,00 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych, 00/100), bądź na wybraną część
zamówienia:
- część 1 dla R-1 wadium w wysokości 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych,
00/100),
- część 2 dla R-2 wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych,
00/100),
- część 3 dla R-3 wadium w wysokości 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych,
00/100),
- część 4 dla R-4 wadium w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych,
00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. O/Gliwice 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893,
określając tytuł wpłaty, numer sprawy i nr części, której dotyczy.
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie,
decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. 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 trwale zszyty z ofertą. Zaleca się umieścić go w odrębnej kopercie
i zamieści w kopercie zawierającej ofertę.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna winno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, oświadczeń lub
pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
bądź pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na
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niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach
określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw nie złożył dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie.
ROZDZIAŁ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” wraz z wymaganym dokumentami
i oświadczeniami..
6. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on
„nie dotyczy”.
7. Jeżeli
Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik,
do oferty
musi
być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym
dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej.
8. W przypadku złożenia kopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa.
9. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk
„Formularz ofertowy” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
10.Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane
i zaparafowane przez osoby uprawnione, o których mowa w niniejszym Rozdziale
pkt 7 i 9.
11.Ofert winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy lub
opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres Zamawiającego:
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów
oznaczonej: Przetarg pisemny – 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 (całe zadanie
lub dla części ........) – nr sprawy: WR/538/2014.

Nie otwierać przed: 16.12.2014r. godz. 10:00.
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Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed terminem
otwarcia ofert.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. 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 .....”.
14.Wycofanie
złożonej
oferty następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do
pisemnego oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub stosowne pełnomocnictwo).
15.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
ROZDZIAŁ 15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., 41-506 Chorzów przy
ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.
2. Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2014r. o godz. 09:45.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.12.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego,
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna, piętro I.
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 (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny i terminu realizacji zlecenia.
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.
8. Informacje, o których mowa w punkcie 5 i 6 niniejszego Rozdziału, Zamawiający przekaże
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę jednostkową za jeden wozokilometr realizacji przedmiotu
zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną
realizacją przedmiotu zamówienia (w tym wozokilometry dojazdowe).
2. Cenę oferty należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem
podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
4. Ostateczna cena oferty winna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
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6. 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.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 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.
8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień dotyczących zastosowania
rażąco niskiej ceny,
c) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
ROZDZIAŁ 17
OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 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.
4.1.Punkty pozostałych ofert będą liczone według proporcji matematycznej z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku:

Pc = (Cn : cob) x100 x 90 %
Pc - ilość punktów,
Cn - najniższa cena ofertowa brutto,
Cob - cena brutto oferty badanej.
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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).
ROZDZIAŁ 18
FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) 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 miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia sektorowego z wybranym Wykonawcą nie
później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
ROZDZIAŁ 19
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.
ROZDZIAŁ 20
INNE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu
pisemnego.
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.
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1:
- schemat linii tramwajowej,
- wykaz linii tramwajowych.
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2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.
3. Formularz cenowy – załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4.
5. Wykaz taboru autobusowego – załącznik nr 5.
6. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6.
7. Wzór umowy - załącznik nr 7.

Chorzów, dnia 05.12.2014r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
Maryla Chmielarska

11

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie autobusowej komunikacji zastępczej za
komunikację tramwajową w czasie wstrzymania ruchu tramwajowego:
a) na czas prowadzonych planowych remontów i napraw bieżących infrastruktury torowej
i sieciowej oraz robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne wymagających przerwy
w ruchu tramwajowym (zwanej dalej komunikacją typu A),
b) w przypadku awarii, wypadków i innych zdarzeń skutkujących wstrzymaniem ruchu
tramwajowego (zwanej dalej komunikacją typu B),
na terenie działania Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.
Szacunkowa ilość wozokilometrów wynosi 164 179,10, z czego:
Rejon nr 1 Będzin (R-1)
Rejon nr 2 Katowice (R-2)
Rejon nr 3 Bytom (R-3)
Rejon nr 4 Gliwice (R-4)

26 925,37 wozokilometrów,
80 447,76 wozokilometrów,
29 305,97 wozokilometrów,
27 500,00 wozokilometrów.

Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia
w zakresie komunikacji typu A i komunikacji typu B z realizacją w dowolnym okresie trwania
umowy związanego ze zmianami w rozkładach jazdy tramwajów lub układu drogowego.
2. Do obsługi komunikacji typu A i komunikacji typu B wyznacza się teren obsługiwany przez
poszczególne cztery Rejony według miejsca wykonywania prac i określony przez teren ich
działania (Załącznik nr 1) oraz obsługiwane linie tramwajowe (Załącznik nr 2).
Rejon nr 1 Będzin (R-1)
Granica z R-2 znajduje się na linii nr 15 w rejonie przystanku Sosnowiec Brynica oraz na linii
nr 14 przed pętlą tramwajową w Mysłowicach od strony Szopienic.
Rejon nr 2 Katowice (R-2)
Granica z R-1 znajduje się jak wyżej, natomiast z R-3 na linii nr 20 w ciągu ulicy Armii Krajowej
w Chorzowie (rozjazd w kierunku Chorzowa Ratusza i Świętochłowic) oraz na Chorzów Kościół
Św. Jadwigi , na linii nr 11 na Chorzów Fabryka Wag, na linii nr 6 w rejonie przystanku Chorzów
Metalowców.
Rejon nr 3 Bytom (R-3)
Granica z R-2 znajduje się jak wyżej natomiast z R-4 znajduje się na linii nr 5 i nr 18 w rejonie
przystanku Bytom Osiedle pod Brzozami, na linii nr 9 w rejonie przystanku Świętochłowice Zgoda
Droga Kochłowicka oraz na linii nr 11 i nr 17 w rejonie przystanku Chebzie Pawła.
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Rejon nr 4 w Gliwicach (R-4)
Granica z R-3 znajduje się jak wyżej.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części:
Cześć I – komunikacja zastępcza typu A i B w Rejonie nr 1 Będzin,
Cześć II – komunikacja zastępcza typu A i B w Rejonie nr 2 Katowice,
Cześć III – komunikacja zastępcza typu A i B w Rejonie nr 3 Bytom,
Cześć IV – komunikacja zastępcza typu A i B w Rejonie nr 4 Gliwice.
4. Szczegółowy zakres wykonywanego zlecenia będzie każdorazowo określany:
w zakresie komunikacji typu A w pisemnym zamówieniu przekazywanym Wykonawcy z co
najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem (faksem, e-mail-em) i potwierdzonym przez osobę
wskazaną przez Wykonawcę;
w zakresie komunikacji typu B w telefonicznym zamówieniu od Dyspozytora z Centralnej
Dyspozytorni Ruchu Tramwajowego potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną wskazaną
przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zakłada możliwość wykonywania komunikacji zastępczej zamawianej przez Rejon
na obszarze innego Rejonu zgodnie z przebiegiem tras linii tramwajowych.
6. Zamawiający zezwala aby Wykonawca dysponował taborem wraz z kierowcami innych
podmiotów, przy czym w tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego taboru
wraz z kierującymi na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.
7. W razie wykonywania robót przez podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do
wskazania tych podmiotów Zamawiającemu.
8. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za prace wykonane przez podwykonawców,
którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
9. W trakcie trwania umowy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę wskazanego
wcześniej podwykonawcy.
10.Na zmianę podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Każde
wystąpienie o zmianę podwykonawcy musi mieć pisemne uzasadnienie.
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Wykonawca musi spełniać poniższe wymagania:
Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. licencji na wykonywanie
transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
Dysponować :
- co najmniej czterema autobusami o pojemności powyżej 14 miejsc, wyposażonymi w co najmniej
jedne drzwi oraz co najmniej jeden kasownik mechaniczny lub elektroniczny (tabor M);
- co najmniej dziesięcioma autobusami o pojemności powyżej 86 miejsc, wyposażonymi w co
najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie ze stanowiska kierowcy (tabor B);
- co najmniej dwoma autobusami o pojemności powyżej 140 miejsc, wyposażonymi w co najmniej
czworo drzwi otwieranych automatycznie ze stanowiska kierowcy (tabor C).
Dodatkowe wymagania dotyczące autobusów:
- liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 20% ogólnej, wskazanej przez
producenta pojemności autobusu,
- przedział kierowcy – łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt
kierowcy z pasażerem,
- łączność telefoniczna lub radiowa pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim
Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność
telefoniczną z Zamawiającym.
W przypadku natychmiastowego terminu realizacji zlecenia dysponować co najmniej jednym
autobusem obsługiwanym taborem typu B, skierowanym na potrzeby Zamawiającego, niezwłocznie
od momentu otrzymania zlecenia (do 30 minut), a kolejnymi (jeżeli zamówienie obejmuje więcej
niż jeden autobus) w ciągu 45 minut od chwili zlecenia.
W trakcie realizacji umowy zagwarantować sprzedaż biletów komunikacji miejskiej przez
kierowców obsługujących autobusową komunikację zastępczą w ilościach i nominałach
obowiązujących na terenie działania KZK GOP.
Pojazdy:
muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające je do ruchu oraz przewozu pasażerów;
muszą być wyposażone w kasowniki w ilości co najmniej równej liczbie drzwi dla pasażerów
w pojeździe, (wydruk na bilecie z kasownika winien zawierać: datę, nr pojazdu, godzinę);
w momencie uruchomienia ŚKUP (systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych) muszą być
wyposażone w funkcjonujące urządzenia ŚKUP;
muszą posiadać elektroniczne tablice informacyjne umożliwiające wyświetlenie kierunku jazdy
lub napisu „ZA TRAMWAJ” oraz numeru linii w formacie T- 00 (00- numer linii) lub elementy
umożliwiające umieszczenie tradycyjnych tablic informacyjnych.
Załączniki:
1. Schemat linii tramwajowych – załącznik nr 1.
2. Wykaz linii tramwajowych obsługiwanych przez Tramwaje Śląskie S.A. – załącznik nr 2.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na komunikację zastępczą zlecaną przez
Centralną Dyspozytornię Ruchu na czas usuwania zaistniałych awarii oraz zleconą przez
Rejony na czas wstrzymania ruchu tramwajowego z powodu prowadzonych planowych robót
torowo-sieciowych - nr sprawy WR/538/2014, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
Część 1 – R-1 Będzin za cenę*
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
przy czym cena 1 wozokilometru wynosi:
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
Część 2 – R-2 Katowice za cenę*
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
przy czym cena 1 wozokilometru wynosi:
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
Część 3 – R-3 Bytom za cenę*
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
przy czym cena 1 wozokilometru wynosi:
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
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Część 4 – R-4 Gliwice za cenę*
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
przy czym cena 1 wozokilometru wynosi:
cena netto
..........................zł (słownie: ...............................................................zł)
podatek VAT ..........................zł (słownie: ................................................................zł)
cena brutto
..........................zł (słownie: ................................................................zł)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że usługę objętą zamówieniem wykonamy sami / zamierzamy zlecić
podwykonawcy w następującym zakresie* .................................................................
4. Oświadczamy, że uważamy się związanymi niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Akceptujmy bez zastrzeżeń „wzór umowy” w sprawie zamówienia sektorowego, w tym warunki
płatności i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści
zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wadium w kwocie ................... zł. (słownie: .................................................................................)
zostało wniesione w dniu .................... w formie .......................... (całe zadanie, część ................).
* - niepotrzebne skreślić

Całość oferty składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki do oferty:
1. ...........................
2. ...........................
3. ............................

..............................
Miejscowość i data

................................................
Podpisano
(przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy .................................................................................................................
Adres wykonawcy ..................................................................................................................
Numer telefonu

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

Numer faksu

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

Nr sprawy – WR/538/2014.
Rejon - część Cena w zł
za 1 wkm
Część 1*
R-1 Będzin

Szacunkowa ilość Cena netto
wozokilometrów w zł

Cena brutto
w zł

26925,37

Część 2*
R-2 Katowice

80447,76

Część 3*
R-3 Bytom

29305,97

Część 4*
R-4 Gliwice

27500,00

Razem:

Podatek VAT
w zł

164179,10

*- Wykonawca wypełnia Formularz cenowy w zakresie tych części, dla których składa ofertę.

Podpisano:
(przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa wykonawcy .................................................................................................................
Adres wykonawcy ..................................................................................................................
Numer telefonu

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

Numer faksu

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

Nr sprawy – WR/538/2014.
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.

Opis przedmiotu
zamówienia

Odbiorca

Wartość
zamówienia
(zł netto)

Miejsce
wykonania
zamówienia

Data (dzień, m-c,
rok) wykonania
zamówienia

Podpisano:
(przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ TABORU AUTOBUSOWEGO JAKIM DYSPONUJE
WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................
Adres

wykonawcy .................................................................................................................

Numer telefonu

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

Numer faksu

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

Nr sprawy – WR/538/2014.
Dla zapewnienia wykonania właściwej jakości usług Wykonawca dysponuje następującym
taborem autobusowym:

Lp. Autobus

Ilość

Typ, marka, rodzaj, pojemność
(wpisać liczbę miejsc ogółem)

Forma
dysponowania
autobusem

Podpisano
( przedstawiciel Wykonawcy )
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Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................
Adres wykonawcy ...............................................................................................................
Numer telefonu

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

Numer faksu

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

Nr sprawy – WR/538/2014.
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.

Podpisano:
( przedstawiciel Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR
UMOWA NR.....
zawarta w dniu .................. w Chorzowie pomiędzy:
Tramwajami Śląskimi S.A z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów,
o kapitale zakładowym wynoszącym 146.378.420 zł, który został pokryty w całości, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach 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
.......................................................................................................................................................
z siedzibą ........................... , o kapitale zakładowym wynoszącym .................., który został pokryty
w całości, zarejestrowaną w ........................pod numerem KRS ....................., będącą płatnikiem
VAT – ………………… , REGON:

................................., 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 WR/538/2014 została zawarta
umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i realizacji usługę polegającą na
podstawieniu autobusu wraz z kierowcą w celu wykonania komunikacji w zastępstwie ruchu
tramwajowego wstrzymanego z powodu:
a) planowanych remontów i napraw infrastruktury torowej i sieciowej, tzw. komunikacja
zastępcza typu A;
b) nieprzewidzianych awarii, wypadków i innych zdarzeń skutkujących wstrzymaniem ruchu
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tramwajowego, tzw. komunikacja zastępcza typu B.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Obszar wykonywania usługi jest zgodny z ofertą Wykonawcy i obejmuje:
- Rejon Nr 1 Będzin,
- Rejon Nr 2 Katowice,
- Rejon Nr 3 Bytom,
- Rejon Nr 4 Gliwice.
3. Szczegółowy zakres wykonywanej usługi będzie każdorazowo określany dla:
a) komunikacji typu A w zakresie planowanych remontów i napraw bieżących infrastruktury
torowej i sieciowej oraz robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne wymagających
przerwy w ruchu tramwajowym – w pisemnym zamówieniu przekazanym Wykonawcy z co
najmniej
wskazaną

24 godzinnym wyprzedzeniem (via fax, e-mail), potwierdzonym przez osobę
przez Wykonawcę. Wykonawca według zlecenia przedstawionego przez

Zamawiającego we własnym zakresie zabezpiecza oznakowania autobusu oraz rozkład jazdy.
Ponadto w ramach świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia
z Zamawiającym trasy przejazdu autobusów komunikacji zastępczej z uwzględnieniem
istniejącej organizacji ruchu, warunków drogowych i topografii sieci tramwajowej oraz
ustalenia sposobu obsługi poszczególnych przystanków tramwajowych,
b) komunikacji typu B w telefonicznym zamówieniu dokonanym przez dyspozytora z Centralnej
Dyspozytorni Ruchu Tramwajowego, potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną, wskazaną
przez Wykonawcę. Trasę oraz sposób realizacji zadania wyznacza Zamawiający.
4. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać
Zamawiającemu aktualny wykaz osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i potwierdzanie
zamówień na wykonanie komunikacji typu A i typu B. Wykaz musi zawierać imię i nazwisko,
numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
5. Zamawiający może odwołać wykonanie usługi komunikacji zastępczej typu A, powiadamiając
Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie (także w drodze faksu lub e-maila) minimum 2 godziny
przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi w danym dniu.
6. Zamawiający może wstrzymać dalsze wykonywanie zamówionej uprzednio komunikacji
zastępczej typu A lub typu B. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania danej części zamówienia.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się podstawić autobus wraz z kierowcą w miejscu i godzinie
określonej przez Zamawiającego:
- w przypadku komunikacji typu A - zgodnie z treścią złożonego zamówienia,
- w przypadku komunikacji typu B - zgodnie z ustaleniami przekazanymi telefonicznie przez
Zamawiającego.
Wykonanie usługi potwierdza na wystawionym zleceniu lub karcie drogowej dyspozytor,
regulator, kontroler lub inny uprawniony pracownik Działu Ruchu Zamawiającego.
2. W przypadku awarii autobusu podstawionego w celu wykonania zadania Wykonawca
zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego do .......... minut od momentu
wyłączenia zdefektowanego autobusu z ruchu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ciągłej sprzedaży w autobusach obsługujących
komunikację zastępczą biletów jednorazowych o nominałach zgodnych z obowiązującą
w pojazdach wykonujących przewozy na zlecenie KZK GOP taryfą. Zaopatrzenie w bilety leży
po stronie Wykonawcy.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych za zgodą Zamawiającego możliwe jest powierzenie
wykonywania części umowy podwykonawcom.
5. Wykonawca

odpowiada

podwykonawców,

względem

Zamawiającego

za

usługi

wykonane

przez

którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Prace

wykonywane będą przez następujących podwykonawców:
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .
6. W trakcie trwania umowy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę wskazanego
wcześniej podwykonawcy.
7. Na zmianę podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Każde
wystąpienie o zmianę podwykonawcy musi mieć pisemne uzasadnienie.
8. W razie wykonywania usługi przez podwykonawców, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do dokonania zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w części na nich
przypadającej w oparciu o przedstawione faktury, kopie kart drogowych lub zamówienie.
Wykonawca złoży stosowne dyspozycje dotyczące płatności.
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§3

1.

Za wykonanie usługi określonej w § 1 ust. 1 Umowy, potwierdzonej zgodnie z § 2 ust. 1,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za każdy wykonany 1 wozokilometr komunikacji
zastępczej typu A lub B w wysokości …………… zł netto, zgodnie ze złożoną w formularzu
cenowym ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.

Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.

Podstawą rozliczenia za wykonaną usługę jest przedstawienie faktury z kserokopią kart
drogowych oraz w przypadku komunikacji zastępczej typu A - zamówieniem.

4.

Należność za wykonanie usługi regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

5.

Wozokilometry dojazdowe nie podlegają zapłacie.
§4

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania zleconej usługi.

2.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym
wszelkich opóźnień lub zwłoki w obsłudze pasażerów w ramach usługi, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości:
a) 100 – krotności stawki za wozokm (netto) za niepodstawienie autobusu w ciągu ...... minut
od otrzymania zlecenia na uruchomienie komunikacji typu B;
b) 200 – krotności stawki za wozokm (netto) za niepodstawienie następnego autobusu
w sytuacji, gdy zamówienie obejmuje więcej niż jeden autobus, w ciągu ........ minut od
otrzymania zlecenia na uruchomienie komunikacji typu B;
c) 200 - krotności stawki za wozokm (netto) za niepodstawienie autobusu zamówionego
w ramach komunikacji typu A; kara będzie naliczana za brak każdego autobusu
wynikającego ze zlecenia;
d) 500 - krotności stawki za wozokm (netto) za każdą rozbieżność w dokumentacji, dotyczącej
treści zamówienia, a stanem faktycznie wykonanej usługi.
Ponadto w przypadku niepodstawienia autobusu (autobusów) komunikacji zastępczej
Wykonawca oprócz obciążenia karami umownymi zobowiązany jest do pokrycia
dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu konieczności
zamówienia autobusowej komunikacji zastępczej u innego przewoźnika.
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3. W przypadku obciążenia Zamawiającego przez organizatora komunikacji, tj. KZK GOP karami
za niewłaściwą jakość obsługi autobusowej komunikacji zastępczej, wynikającą z winy
Wykonawcy, Zamawiający obciąży kosztami tego zdarzenia każdorazowo Wykonawcę wg
poniższego taryfikatora. Wysokość kar umownych jest wielokrotnością ceny biletu
jednorazowego strefowego (normalnego) o najniższym nominale i wynosi odpowiednio:
a) 30-krotność za realizowanie kursu niezgodnie z rozkładem jazdy, tj. niepunktualne
przyjazdy i odjazdy autobusu z przystanku,
b) 50-krotność za brak tablic kierunkowych i z numerem linii lub nieczynny wyświetlacz
numeru i trasy linii, niewłaściwe lub niekompletne informacje na tablicach kierunkowych
lub wyświetlaczach (brak lub niewłaściwy numer linii, brak lub niewłaściwy kierunek
jazdy), brak oświetlenia tablic kierunkowych lub wyświetlaczy, niewłaściwe oznakowanie
wewnątrz

pojazdu,

np.

brak

przepisów

porządkowych,

nieczytelność

napisów

i piktogramów za wyjątkiem informacji o cenniku opłat i taryfie, niezadawalającą czystość
lub estetyki zewnętrznej części pojazdu, brak lub niewłaściwe ogrzewanie, wentylację lub
oświetlenie przedziału pasażerskiego, przewóz osób w kabinie kierowcy, brak lub odmowę
okazania karty drogowej lub innego równoważnego dokumentu, nieobsłużenie przystanku,
c) 70-krotność za nieprawidłowe wyposażenie pojazdu w kasowniki lub ich niesprawność,
brak prawidłowego kodu kasowania, brak w pojeździe biletów w sprzedaży w dni robocze
(kierowca winien posiadać wszystkie wymagane w pojazdach obsługujących linie
autobusowe na zlecenie KZK GOP nominały biletów), brak realizacji kursu specjalnie
oznaczonego, wynikającego z realizowanego przez komunikację zastępczą rozkładu jazdy
dla linii tramwajowej,
d) 100-krotność za nieudzielenie przez kierowców obsługujących autobusy informacji
pasażerom o dokonanych zmianach w ramach komunikacji zastępczej, utrudnianie lub
uniemożliwianie wykonywania czynności służbowych przez kontrolerów KZK GOP, brak
w sprzedaży biletów w pojeździe w soboty, niedziele i dni świąteczne (kierowca winien
posiadać wszystkie wymagane w pojazdach obsługujących linie autobusowe na zlecenie
KZK GOP nominały biletów), niezadowalająca czystość lub estetyka wnętrza pojazdu,
udokumentowany brak kultury obsługi pasażera lub pisemna skarga pasażera, potwierdzone
postępowaniem wyjaśniającym, przeprowadzonym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia skargi; w przypadku
braku odpowiedzi skargę uważa się za słuszną i naliczane są kary stosownie do rodzaju
opisanego wykroczenia,
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e) 200-krotność za brak lub niewłaściwe informacje o obowiązującej taryfie lub bilecie,
palenie tytoniu przez kierowcę w pojeździe, prowadzenie rozmów przez kierowcę podczas
pracy na linii.
4.

Wykonawca zobowiązany jest uiścić należność w terminie 7 dni od daty otrzymania
stosownego pisma od Zamawiającego, na co wyraża zgodę.
§5

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
§6
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju roszczenia cywilno - prawne
osób wykonujących usługę i osób trzecich.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron, na piśmie
pod rygorem nieważności.
§8
1. Umowa może zostać wcześniej rozwiązana na wniosek każdej ze Stron z 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym
doszło do wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań w jej wykonaniu przez Wykonawcę, w tym za
każdą rozbieżność w dokumentacji, dotyczącej treści zamówienia, a stanem faktycznym
wykonanej usługi.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa powyżej, może nastąpić w terminie
1 miesiąca od podjęcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie
z tytułu wykonania części Umowy.
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§ 10
1. Ewentualne spory mogące wynikać z naruszenia postanowień niniejszej Umowy, zostaną
rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku wyrządzenia
szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 11
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zleceniodawcy przy realizacji
Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie, przy czym zakaz
dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub
nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku,
Zleceniodawca może naliczyć Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości do 5% wartości umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13

Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej Umowy może być dokonana tylko za pisemną zgodą
Zamawiającego.
§ 14
1.

Umowa została sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

2.

Integralną częścią Umowy stanowią załączniki:
- załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
- załącznik nr 2 - oferta cenowa Wykonawcy.
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