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Chorzów, dnia 26.10.2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

 

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

(032) 2510-096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl zapraszają do składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie negocjacji handlowych  

z ogłoszeniem (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp), zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie internetowej 

Zamawiającego w zakładce „Zamówienia”. 

  

Postępowanie prowadzone jest pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do realizacji 

komunikacji zastępczej” – nr sprawy: RR/544/2017.  

 

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Szacunkowa ilość wozokilometrów wynosi 121 992, z czego: 

 

Rejon nr 1 Będzin (R-1)  32 450  wozokilometrów,  

Rejon nr 2 Katowice (R-2) 33 548  wozokilometrów,  

Rejon nr 3 Bytom  (R-3)    28 302  wozokilometrów, 

Rejon nr 4 Gliwice (R-4)   27 692  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 wynikającego ze zmian w rozkładach jazdy tramwajów lub układu 

drogowego jak również zmiany poziomu wozokilometrów szacowanych na każdy Rejon. 

 

Do obsługi komunikacji typu A i komunikacji typu B wyznacza się teren obsługiwany przez 

poszczególne 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. Granica z R-3 jak niżej. 

 

Rejon nr 3 Bytom (R-3) 
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Granica z R-2 znajduje się 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 natomiast z R-4 znajduje się na linii nr 5 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. 

 

Rejon nr 4 Gliwice (R-4) 

Granica z R-3 znajduje się jak wyżej. 

 

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. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 
 

Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

1. Postanowienia ogólne. 

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest w formie 

negocjacji handlowych z ogłoszeniem, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego 

www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  

b) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

c) Wykonawcy w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie składają wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami 

wymienionymi w pkt 3 niniejszego ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu wraz ze wszystkimi załącznikami został udostępniony na stronie 

internetowej Zamawiającego i pobierany jest samodzielnie przez Wykonawców. Przed 

terminem składania wniosków Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość 

folderu ogłoszenia na stronie www.tram-silesia.pl w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych odpowiedzi, wyjaśnień lub innymi wprowadzonymi zmianami. Za 

zapoznanie się z całością  udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 

d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. Po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wskazane jest, aby pytania dotyczące treści 

ogłoszenia lub Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oprócz sposobów 

opisanych w pkt 1 lit. e) były przesłane do Zamawiającego również w formie 

edytowalnej na adres e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl. 

http://www.tram-silesia.pl/
http://www.tram-silesia.pl/
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e) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

 faksem na numer: 32 251-00-96 

 drogą elektroniczną na adres: d.osadnik@tram-silesia.pl 

a następnie oryginały pocztą na adres: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  

41-506 Chorzów. 

f) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców 

przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do Wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  odpis z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie 

wykonawcy (załącznik nr 5 do Wniosku). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 

wspólne. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli zostanie 

wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

umowa regulująca współpracę tych Wykonawców, zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu najpóźniej przed udzieleniem zamówienia, tj. podpisaniem umowy. 

g) Kwalifikacji Wykonawców dokonuje Zamawiający na podstawie analizy Wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączonych do nich dokumentów  

i oświadczeń. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz  

z załączonymi do niego dokumentami i oświadczeniami winien być podpisany przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z rejestrem 

przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności 

gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

h)  Do dalszego udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wszyscy Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

i) Wykonawcy zakwalifikowani do dalszego udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni 

do udziału w negocjacjach handlowych.   

j) Po przeprowadzonych negocjacjach handlowych Zamawiający zaprosi Wykonawców,  

z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert ostatecznych, informując ich  

o miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert. 

k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty ostatecznej 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu – dla każdej z części zamówienia. 

 

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

      a) spełniają warunki określone w załączniku nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a w szczególności: 

1) przedłożą aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób; 

2) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

okresie, co najmniej jednej usługi o wartości minimum 100.000,00 zł netto każda 

w zakresie świadczenia usług przewozu osób (dla każdej z części zamówienia  

z osobna). 

Wartości wyrażone w walutach innych niż złoty polski należy przeliczyć wg 

średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

3) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:  

mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
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 co najmniej sześcioma autobusami o pojemności powyżej 86 miejsc, 

wyposażonymi w co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie ze 

stanowiska kierowcy; 

 co najmniej dwoma autobusami o pojemności powyżej 140 miejsc, 

wyposażonymi w co najmniej czworo drzwi otwieranych automatycznie ze 

stanowiska kierowcy 

Uwaga: w przypadku Wykonawcy, który przystąpi do wszystkich części 

zamówienia Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości taboru do 20 

autobusów, w tym co najmniej 2 autobusów o pojemności powyżej 140 

miejsc dostępnych do realizacji komunikacji zastępczej zgodnie 

z zamówieniem bez względu na Rejon. 

4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie 

mniejszej niż 500.000,00 zł. 

Uwaga: warunek posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego 

opłaconego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od  

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia oraz jej wysokość dotyczy całego postępowania 

niezależnie na ile części Wykonawca składa ofertę.  

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego, 

d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w tym przypadku 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. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych 

zasobów. 

5. Oferty będą podlegały badaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ogłoszenia. 

6. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego  

wykluczeni. 

7. Wykonawcy wykluczeni z postępowania nie zostaną zaproszeni do negocjacji handlowych. 

 

3. Wymagane dokumenty: 

Wykonawca musi załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niżej 

wymienione dokumenty: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) Licencję 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 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) 

3) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Wniosku. 

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

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

potwierdzających, że Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu usług 
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zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 2 ppkt 1 lit a) ppkt 2) wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 2 do Wniosku. 

5) Wykaz taboru autobusowego do realizacji zamówienia jakim dysponuje Wykonawca 

zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 2 ppkt 1 lit. a) ppkt 3) wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tym taborem – załącznik nr 3 do Wniosku. 

6) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do Wniosku. 

7) Pisemne zobowiązanie podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów (wymagane  

w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu 

zgodnie z zapisami pkt 2 (Warunki udziału w postępowaniu) ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego 

Ogłoszenia – załącznik nr 5 do Wniosku. 

8) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny opłacony dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogiem 

zawartym w pkt 2 ppkt 1 lit. a) ppkt. 4).   

Z uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem koniecznym do objęcia ochroną 

ubezpieczeniową, z przedłożonego 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 

opłacona Wykonawca winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód 

opłacenia składki. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Nie dotyczy pkt 1). Natomiast 

dokument wymieniony w pkt 2) oraz dowody określające czy usługi zostały wykonane 

należycie można przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do 

podpisania oferty (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. 

 

4. Wadium 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na etapie składania ofert ostatecznych  

w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 

5. Miejsce udostępnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami jest 

udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.tram-silesia.pl.  

 

6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Tomasz Kaczanek   – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 403. 

b) Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417. 

 

http://www.tram-silesia.pl/
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7. Miejsce, termin oraz forma składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami  należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć  

w siedzibie Spółki: 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sekretariat. 

b) Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 

06.11.2017 r.  o godz. 10:00. 

c) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami winien być złożony w zaklejonej kopercie, opatrzonej 

pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację 

Wykonawcy i oznaczonej: 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – „Wynajem autobusu wraz 

z kierowcą do realizacji komunikacji zastępczej” – nr sprawy: RR/544/2017 

 Nie otwierać przed: 06.11.2017 r. godz. 10:00 

Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed 

terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

 

8. Termin związania ofertą ostateczną  

Termin związania ofertą ostateczną wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

ostateczną rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także 

warunków postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Chorzów, dnia 25.10.2017 r. 

 

 

                               Zatwierdził: 

                        Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

        Bolesław Knapik 

 

                Prokurent-Dyrektor ds. Ruchu 

 Jacek Kaminiorz 
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Załącznik nr 1 

 

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

Szacunkowa ilość wozokilometrów wynosi 121 992, z czego: 

 

Rejon nr 1 Będzin (R-1)  32 450  wozokilometrów,  

Rejon nr 2 Katowice (R-2) 33 548  wozokilometrów,  

Rejon nr 3 Bytom  (R-3)    28 302  wozokilometrów, 

Rejon nr 4 Gliwice (R-4)   27 692  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 wynikającego ze zmian w rozkładach jazdy tramwajów lub układu 

drogowego jak również zmiany poziomu wozokilometrów szacowanych na każdy Rejon. 

 

2. Do obsługi komunikacji typu A i komunikacji typu B wyznacza się teren obsługiwany 

przez poszczególne 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. Granica z R-3 jak niżej. 

 

Rejon nr 3 Bytom (R-3) 

Granica z R-2 znajduje się 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 natomiast z R-4 znajduje się na linii nr 5 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. 

 

Rejon nr 4 Gliwice (R-4) 

Granica z R-3 znajduje się jak wyżej. 
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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. 

 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty za utrzymanie gotowości pojazdów 

rozumianej jako możliwość natychmiastowego świadczenia usługi po zaistnieniu takiej 

potrzeby dla komunikacji typu B. 

 

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 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.). 
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Dysponować dla każdej części przedmiotu zamówienia: 

 co najmniej sześcioma 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. 

 

Zamawiający zaleca, by Wykonawca dysponował  autobusami posiadającymi niską podłogę 

w ilości co najmniej 50 % taboru, którym będzie wykonywał przedmiot zamówienia. 

 

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 40 minut od chwili zlecenia. 

 

W przypadku planowych remontów i napraw bieżących infrastruktury torowej i sieciowej 

oraz robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne wymagających przerwy w ruchu 

tramwajowym (komunikacja typu A) Wykonawca skieruje na potrzeby Zamawiającego do 6 

autobusów na każdą część zamówienia. 

 

W trakcie realizacji umowy zagwarantować ciągłą 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 sprawne mobilne 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 oraz 

sprawny system informacji pasażerskiej w pojazdach, które są w niego wyposażone. 

 

 

* - w zależności od części na którą została złożona oferta 

 

 


