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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147678-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi sprzątania
2017/S 076-147678

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Osadnik
Tel.:  +48 322466061
E-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl 
Faks:  +48 322510096
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tram-silesia.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tram-silesia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Mycie i sprzątanie wagonów tramwajowych Spółki.
Numer referencyjny: RT/294/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest mycie i sprzątanie wagonów tramwajowych Spółki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mycia i sprzątania wagonów tramwajowych w okresie 24
miesięcy od 1.7.2017 r. do 30.6.2019 r. celem zapewnienia wymaganej czystości taboru tramwajowego
Tramwajów Śląskich S.A.
Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w zajezdniach następujących Rejonów Spółki:
— w Rejonie nr 1 w Będzinie (R-1), ul. Piastowska 29, 42-500 Będzin
— w Rejonie nr 2 w Katowicach (R-2), ul. 1-go Maja 152, 40-237 Katowice
— w Rejonie nr 3 w Bytomiu (R-3), ul. Drzewna 2, 41-935 Bytom
— w Rejonie nr 4 w Gliwicach (R-4), ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice.
Rodzaje i zakresy prac:
a) mycie i sprzątanie codzienne wagonów serii 105N, typu 116Nd, PT8/Ptm, N, E1, 2012N oraz MF 16 AC BD;
b) mycie i sprzątanie pobieżne wagonów jw. (mycie w zamian codziennego realizowane w ograniczonym
zakresie w czasie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych na podstawie decyzji Kierownika Zajezdni
lub prowadzącego zmianę);
c) mycie i sprzątanie okresowe wagonów z siedzeniami pasażerskimi z tworzywa – część wagonów serii 105N i
wszystkie typu PT8 i N;
d) mycie i sprzątanie okresowe wagonów z siedzeniami pasażerskimi tapicerowanymi – część wagonów serii
105N i wszystkie typu 116Nd i E1;
e) mycie i sprzątanie okresowe wagonów typu 2012N, MF 16 AC BD oraz Ptm (wg zaleceń producenta przy
uwzględnieniu udzielonej gwarancji na pojazd);
f) w ramach mycia i sprzątania okresowego wagonów z siedzeniami pasażerskimi tapicerowanymi (dot.
punktów d i e) użycie preparatów z nanocząsteczkami srebra do dezynfekcji powierzchni – likwidacji bakterii i
grzybów oraz przykrych zapachów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1. udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi w zakresie mycia pojazdów komunikacji miejskiej o wartości
minimum 500 000 PLN.
Uwaga 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w
części IV sekcja C pkt. 1b) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Uwaga 2. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi
informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII
pkt III ppkt 2.1 SIWZ, i zawierać będzie w szczególności wartość, przedmiot usług, datę wykonania oraz
podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów
od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. W takim przypadku dowodem spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będą odpowiednie informacje przekazane w JEDZ, przez
Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
2. udokumentuje, że dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia, tj. co najmniej dostępne całodobowo dla każdego z Rejonów następujące urządzenia:
a) wysokowydajne ciśnieniowe myjnie parowe zapewniające wytworzenie tzw. pary suchej, o parametrach: moc
min. 12kW, temperatura pary ok 120oC, ciśnienie w zakresie 4 – 10 bar – po jednym urządzeniu dla każdego
Rejonu,
b) wysokowydajne odkurzacze przemysłowe, o parametrach: moc min. 3kW, wydatek powietrza min 60 l/s,
podciśnienie min. 22kPa – po dwa urządzenia na każdą linię mycia codziennego w Rejonie (przy wykonywaniu
usługi mycia na dwóch torach wymagane są cztery odkurzacze za wyjątkiem R-4 Gliwice – wymagane dwa
odkurzacze). Odkurzacze powinny być wyposażone w rury ssawne o długości umożliwiającej odkurzenie
wnętrza czyszczonego wagonu bez konieczności przemieszczania odkurzaczy,
c) urządzenia (odkurzacze) czyszcząco-piorące, o parametrach: moc min. 1,25kW, wydatek powietrza min 50 l/
s, podciśnienie min. 22kPa – po jednym urządzeniu dla każdego Rejonu.
Jako minimum w/w usprzętowienia wymaganym jest wyposażenie każdego z Rejonów po jednym urządzeniu
z każdego rodzaju (wyjątek stanowią odkurzacze przemysłowe z pkt. b.) – łącznie 22 urządzenia w skali całej
Spółki.
Uwaga. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w
części IV sekcja C pkt. 9) JEDZ.
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II
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 116 000 PLN (słownie: sto szesnaście
tysięcy złotych 00/100).
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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.
978 i 1240).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres
umocowania dla pełnomocnika należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec żadnego z wykonawców nie mogą zachodzić
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1-2 oraz 8 ustawy Pzp. Warunki
udziału w postępowaniu określone w Sekcji III Ogłoszenia będą ocenianie łącznie dla wszystkich podmiotów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/07/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna, piętro I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art.24
ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Ponadto, zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie niżej
wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015
poz. 978,1259,1513,1830 i 1844 oraz 2016 poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2015 poz. 233,978,1166,1259
i 1844 oraz 2016 poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
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nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego
dokumentu(zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
III. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy składane wraz z ofertą.
1. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami tj.:
1.1 Oświadczenie JEDZ;
1.2 Formularz cenowy;
1.3 Zobowiązanie, podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.4 Dowód wniesienia wadium tj.: oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium w
formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu;
1.5 Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
oświadczenia JEDZ;
1.6 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.
IV. Zamawiający informuje, że wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, będzie zobowiązany
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów, wymienionych w Rozdziale VI pkt III SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art.25 ust.1 oraz w celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp.
V. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumenty, które składa Wykonawca mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w Rozdziale VII pkt III SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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;
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 1 i 2.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2017
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