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Chorzów, dnia 17.06.2020 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.: „Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 

zasobnika energii 660 V na Pętli Biskupice” – nr sprawy: II/535/2019.  

 

Przedmiotem zamówienia jest modułowy, mobilny magazyn energii elektrycznej, który 

stabilizuje parametry miejskiej sieci trakcji tramwajowej poprzez wykorzystanie energii 

elektrycznej z rekuperacji tramwajów do zasilania sieci trakcyjnej i dodatkowo 

doładowywany jest z zewnętrznego źródła zasilania, którym jest trakcja tramwajowa 

0,6kV DC, w okresach zmniejszonego poboru energii przez odbiory (tramwaje). Przyłączany 

na końcu sekcji staje się dodatkowym źródłem zasilania sieci trakcyjnej, poprawiając 

 i stabilizując jej parametry energetyczne jak również zasilając ją awaryjnie w przypadku 

awarii zasilania sieci trakcyjnej z podstacji. 

Lokalizacja mobilnego magazynu energii- Zabrze, pętla tramwajowa „Zabrze Biskupice”. 

 

Planowany termin realizacji zamówienia –do  dnia 31.12.2020 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 
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opisanych w pkt 1 lit. e) były przesłane do Zamawiającego również w formie 

edytowalnej na adres e-mail: m.krawczyk@tram-silesia.pl 

e) Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: drogą 

elektroniczną na adres: m.krawczyk@tram-silesia.pl,  

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 3 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  

 

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

      a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a w szczególności: 

1) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

okresie, co najmniej: jednej dostawy zasobnika energii 660V DC lub 3kV DC dla 

trakcji tramwajowej lub kolejowej/metro. 

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) złożyli Wniosek 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. 
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3. Oferty będą podlegały badaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

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

4. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego  

wykluczeni. 

5. 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) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Wniosku. 

3) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 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 pkt 2 ppkt 1 lit a) ppkt 1) 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, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

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

4) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do Wniosku. 

5) 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, niniejszego 

Ogłoszenia – załącznik nr 4 do Wniosku. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Nie dotyczy 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. 

 

4. Wadium 

Na etapie składania ofert ostatecznych Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia  

wadium w wysokości 51.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na całe 

zamówienie. 

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: 
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a) Tomasz Sobczak   – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 104. 

b) Magdalena Krawczyk – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 382. 

 

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 

25.06.2020 r.  o godz. 13:00 

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 – „Zakup wraz z dostawą, 

montażem i uruchomieniem zasobnika energii 660 N na Pętli Biskupice” –  

nr sprawy: II/535/2019 

Nie otwierać przed: 25.06.2020 r. godz. 13:00 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


