Chorzów; dnia 15.03.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Spółka 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 ogłasza przetarg pisemny (o wartości poniżej
progów stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce
„Zamówienia”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kompletów układów napędowych wraz
z przetwornicami statycznymi do modernizacji 4 sztuk wagonów typu 116 Nd w latach
2019 - 2020.
Nr sprawy: ZUR/191/2019
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:
 pierwszy kompletny układ napędowy do wagonu tramwajowego – nie dłużej niż 28 tygodni
od dnia podpisania umowy przy czym ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony zostanie
w oparciu o termin realizacji zamówienia stanowiący kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem
15 SIWZ;
 pozostałe trzy kompletne układy napędowe do wagonów tramwajowych – zgodnie
z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy
O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w załączniku nr 4 do SIWZ, a w szczególności:
1) 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 dostawy polegającej na wykonaniu i dostarczeniu fabrycznie nowych minimum
trzech kompletów aparatury energoelektronicznej oraz układów sterowania do
modernizacji układów napędowych w tramwajach polegającej na wymianie układów
napędu prądu przemiennego z pozostawieniem silników asynchronicznych, a tramwaje
uzyskały dopuszczenie do ruchu i są eksploatowane na liniach w Polsce nie krócej niż
rok,
b) załączyli wymagane dokumenty,
c) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego,
d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Wykonawca musi załączyć do oferty 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) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Wykaz wykonanych dostaw 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 dostaw zgodnie z wymogiem zawartym
w Rozdziale 3 pkt 1 lit a) ppkt 1) SIWZ wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane – załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ.

1

5) Potwierdzenie spełnienia przez oferowany układ napędowy wraz z przetwornicami
statycznymi wymagań Zamawiającego – załącznik nr 5 do SIWZ.
6) Schemat blokowy układu napędowego i przetwornicy w powiązaniu z zasilanymi
i sterowanymi urządzeniami.
7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
załączenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Nie dotyczy ww. pkt 1). Natomiast dowody
określające czy dostawy 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.
Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji zawartych
w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), która polegać będzie na sprawdzeniu
prawidłowości jego wypełnienia, tj. m.in. prawidłowości wyliczeń w nim zawartych, zgodności treści
z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawności podpisów osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej. Sprawdzeniu podlegać będzie również poprawność
wniesienia wadium.
Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryterium oceny ofert
określonych w Rozdziale 15 SIWZ.
Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń do niej załączonych.
Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca,
którego oferta została oceniona najwyżej.
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego wykluczony.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jeżeli oferta Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3 Rozdziału 5 SIWZ, w wyniku jej zbadania
podlega odrzuceniu bądź Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, Zamawiający
przystąpi do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W tym przypadku, punkt 4 Rozdziału 5 SIWZ stosuje
się odpowiednio.
Zamawiający dopuszcza prowadzenie dodatkowych negocjacji (przed ogłoszeniem najkorzystniejszej
oferty) z wyłonionym Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, w celu poprawienia
warunków realizacji zamówienia.
Kryteria wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert będzie:
1. cena – 90%,
2. gwarancja (z wyłączeniem gwarancji na obudowy urządzeń umieszczonych na dachu
wagonu tramwajowego) - 5%,
3. termin dostawy pierwszego kompletnego układu napędowego do wagonu tramwajowego
– 5%.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 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.
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SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tram-silesia.pl, w zakładce
„Zamówienia".
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
a) Bogdan Grzywocz – tel. 32 246-60-61 wew. 406;
b) Dorota Osadnika – tel. 32 246-60-61 wew. 417.
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A.
w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.
Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2019 r. o godz.12:45.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.03.2019 r. o godz. 13:00 w Tramwajach Śląskich S.A., sala
konferencyjna, piętro I.
Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków
przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek
z ofert.
Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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