
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-11-2019

Termin składania ofert

21-11-2019

Numer ogłoszenia

1215953

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej w języku polskim.
Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. 
Inwalidzka 5, Sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2019 r. o godzinie 12:45.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.11.2019r. o godzinie 13:00 w Spółce Tramwaje Śląskie S.A. w 
Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 – sala konferencyjna.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Bochnia, Barbara Makarucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322466061 382, 101

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń 14 sztuk drzew i 479 m2 krzewów wraz z 
pielęgnacją w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. 
Bytomskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. 
Krasickiego” objętego Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju 
infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 
tramwajowego - etap I”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi



Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Świętochłowice Miejscowość: Świętochłowice 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:
a) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 14 szt. drzew i pielęgnacja nasadzonych drzew.
b) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 479 m2 krzewów i ich pielęgnacja.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia związany jest z realizowanym przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 
Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w 
Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego 
- etap I”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020. 
Przedmiotem zamówienia jest:
a) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 14 szt. drzew i pielęgnacja nasadzonych drzew.
b) zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzeń 479 m2 krzewów i ich pielęgnacja. 
W zakres zamówienia wchodzi:
a) przygotowanie podłoża do sadzenia drzew, dostawa, posadzenie: 14 szt. drzew
na działce nr 564/7 w Świętochłowicach, ul. Bytomska;
b) przygotowanie podłoża do sadzenia krzewów, dostawa, posadzenie: 479 m2 krzewów na 
działkach nr 2767/153, 2768/153, 2770/153, 2766/153 oraz 1588/153 w Świętochłowicach, ul. 
Bytomska;
c) pielęgnacja po nasadzeniu przez okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Kod CPV

77211600-8

Nazwa kodu CPV

Sadzenie drzew

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
a) przygotowanie podłoża do sadzenia drzew, dostawa, posadzenie: 14 szt. drzew na działce nr 
564/7 w Świętochłowicach, ul. Bytomska do 20.12.2019 r.;
b) przygotowanie podłoża do sadzenia krzewów, dostawa, posadzenie: 479 m2 krzewów na 
działkach 2767/153, 2768/153, 2770/153, 2766/153, 1588/153 w Świętochłowicach, ul. Bytomska 



do 20.12.2019 r.;
c) pielęgnacja po nasadzeniu przez okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Załączniki

• Formularze w wersji edytowalnej
• Załączniki do umowy
• Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne,
- nie zostali prawomocnie skazani 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 wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności,
- załączyli wymagane dokumenty,
- wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego,
- złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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 dwóch usług 
polegających na wykonaniu nasadzeń drzew.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania 
ofert:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Formularz ofertowy 
c) Oświadczenie Wykonawcy 
d) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym 
w Warunkach udziału określonych w Zapytaniu ofertowym z podaniem ich przedmiotu, dat 



wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 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.
e) Pisemne zobowiązanie podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów (wymagane w przypadku 
powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu zgodnie z zapisami pkt 2 i 3 
Warunków udziału określonych w Zapytaniu ofertowym).
f) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 
załączenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, 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 sektorowego.
h) Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty.
Wymagane dokumenty należy złożyć 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). Oświadczenia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym 
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca, 
składane są w oryginale (dotyczy to w szczególności formularza ofertowego, oświadczenia 
wykonawcy, wykazu wykonanych usług, zobowiązania do udostępnienia zasobów).
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert: 
1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj. z największą 
liczbą punktów.
2. Kryterium wyboru ofert: cena – 100%;
3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1% = 1 pkt
3.1 Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt.
Punkty pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku:
Pc=(Cn/Cob)x100
Pc – liczba punktów w kryterium cena.
Cn – najniższa cena oferowana brutto.
Cob – cena badanej oferty brutto.
3.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach.



Wykluczenia

1. Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji 
zawartych w Formularzu ofertowym, 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 również będzie poprawność wniesienia wadium.
2. Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszym postępowaniu.
3. Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu spełniania 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń do niej załączonych. 
4. Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie 
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.
5. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego wykluczony.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TRAMWAJE ŚLĄSKIE SA

Adres

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 246 60 61

Fax

32 251 00 96

NIP

6340125637

Tytuł projektu

Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – 
Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I



Numer projektu

POIS.06.01.00-00-0022/16-00


