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Chorzów, dnia 07.01.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Spółka Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 

(64/65), faks (32) 2510096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 16 

do Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia. 
 

Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodu jezdnego Djp –100 oraz linki gołej  

Cu 95 mm² 

 

Nr sprawy: FZ/582/2020 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od dnia 15.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. – 

według odrębnych zamówień. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,  

załączyli wymagane dokumenty, 

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

c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji 

zawartych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 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. 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
http://www.tram-silesia.pl/
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3. Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryteriów oceny 

ofert określonych w niniejszym postępowaniu. 

4. Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń 

do niej załączonych.  

5. Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie 

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej. 

6. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego 

wykluczony. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Jeżeli oferta Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 4, 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 5 stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie  zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której cena wydaje się rażąco niska  w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa  

o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się  do 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

 została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień dotyczących 

zastosowania rażąco niskiej ceny, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem 

ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

 Wykonawca nie przedłużył  terminu związania ofertą, 

 Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

12. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 
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13. Każdy z Wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do 

oferty:  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej oraz oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

 

Wymagane dokumenty 

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 – załącznik nr 2. 

c) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3. 

d) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 

załączenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 

niepieniężnej. 

e) 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. 

f) 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). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. 

 

Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularza ofertowego” - załącznik nr 2 wraz 

wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa powyżej. 

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: 

 Dorota Osadnik – w zakresie procedury przetargowej - tel. (32) 246-60-61 wew. 417. 

 Marek Skorupa – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32) 246-60-61 wew. 392. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 

do Zamawiającego: 

 pisemnie na adres Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów lub 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.osadnik@tram-silesia.pl. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Wskazane jest, aby pytania dotyczące treści zapytania ofertowego oprócz sposobów 

mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
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opisanych powyżej były przesłane do Zamawiającego również w formie edytowalnej na adres 

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie ofertowe. 

 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 24.000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia cztery tysiące  złotych). 

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

następujących formach: 

2.1.  pieniądzu, 

2.2.    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości wystawienia przedstawionej przez 

Wykonawcę formy wadium u Wystawiającego. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 określając tytuł 

wpłaty i numer sprawy. 

5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 

terminie, decyduje data księgowania środków na rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - do uzupełnienia, poprawienia  

lub udzielenia wyjaśnień, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył 

wymaganych w zapytaniu ofertowym dokumentów lub złożone dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości 

lub nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa lub nie 

wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty 
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z zapytaniem ofertowym - co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia 

w nim ceny za przedmiot zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich 

pozycji ww. formularza. 

2. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy opisane  

w przedmiocie zamówienia. 

3. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 

5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 

6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym  

i słownie z zaznaczeniem podatku VAT oraz wartości netto. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające 

do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej 

ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego 

zastosowania.  

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

 

Kryterium oceny ofert:  

1.   Kryterium oceny ofert będzie: cena  

2. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą,  

tj. z najniższą ceną.  

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
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4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Składanie ofert 

Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, 

ul. Inwalidzka 5, Sekretariat. 

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na Zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A.  

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, Sekretariat 
i oznaczonej  

Zakup wraz z dostawą przewodu jezdnego Djp-100 i linki gołej Cu 95 mm² -  

nr sprawy: FZ/582/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED:  27.01.2021 r. godz. 13:15. 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta może zawierać tylko nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

Termin składania ofert upływa dnia  27.01.2021  r. o godzinie  13:00. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2021 r. o godzinie 13:15 w Spółce Tramwaje  

Śląskie S.A. w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 – sala konferencyjna. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2)  nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3)  ceny. 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

o wyniku postępowania albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna  się  wraz 

z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 

Informacje dodatkowe 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem 

uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane tylko zwracane bez otwierania. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 
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6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, na podstawie Wzoru 

Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

udziału. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

9. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców 

oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu) jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą 

w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 2466061; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w spółce Tramwaje Śląskie S.A. jest 

Pan Sergiusz Kunert, adres e-mail: iod@tram-silesia.pl; 

 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów 

na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: Zakup wraz  

z dostawą przewodu jezdnego Djp-100 i linki gołej Cu 95 mm²”, nr sprawy 

FZ/582/2020, prowadzonym w formie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz 

podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jawności prowadzonych postępowań; 

 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów 

na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu) będą przechowywane, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2.8 „Regulaminu 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.”, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz 

podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i przeniesionym do 

„Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.”, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców 

oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu) decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca (w tym również Podwykonawca oraz podmiot na zasoby, którego 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

posiada: 

− prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 15 

RODO; 

− prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 16 

RODO
1
; 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

na podstawie art. 18 RODO
2
; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy (w tym również Podwykonawcy oraz podmiotowi na zasoby, którego 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) nie 

przysługuje: 

− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie Wykonawcy– załącznik nr 3. 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4. 

 

 

Zatwierdził: 

                        Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

        Bolesław Knapik 

 

    Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

        Henryk Kolender  

 

 

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z jej zapisami oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 

           

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

                Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodu jezdnego Djp –100 oraz linki 

gołej Cu 95 mm², j.n. 

 

             

Lp Asortyment Szacunkowa  

ilość 

1 
Przewód jezdny Djp –100  

PN-77/H-82120 (PN-E-90090) 
20 200 mb (17 978,00 kg) 

2 
Linka goła Cu 95 mm² 

PN-74/E-90081 
11 200 mb 

 

 

            W/w ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę tych 

ilości uwzględniając realne potrzeby jak również zamianę linki gołej na przewód jezdny lub 

odwrotnie w zależności od aktualnych potrzeb, nie przekraczając ceny umowy. 

            Dostawy będą realizowane transportem samochodowym Wykonawcy do magazynów 

wskazanych na zamówieniu. Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy i jest wliczony 

w cenę jednostkową materiału. 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY 

 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu na zakup wraz z dostawą przewodu jezdnego 

Djp-100 i linki gołej Cu 95 mm², nr sprawy: FZ/582/2020: 

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 

opisem przedmiotu zamówienia na kwotę: 

 

Lp. Asortyment 
Szacunkowa 

ilość 

Cena jedn. 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

1 
 Przewód jezdny Djp-100 

 PN-77/H-82120 (PN-E-90090) 

20 200 mb  

(17 978,00 kg) 
  

2 
 Linka goła Cu 95 mm² 

 PN-74E-90081 
11 200 mb   

RAZEM  

 

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł) 

 

2. Oświadczam, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam …….. miesięcy 

gwarancji od daty odbioru przez Zamawiającego materiału w zakresie parametrów 

technicznych. 

3. Zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego materiału w terminie ........ dni od daty 

otrzymania zamówienia. 

4. Zobowiązuję się do sukcesywnego dostarczania zamówionego materiału od dnia 

15.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. – według odrębnych zamówień. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami  

i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

8. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego 

przedstawiony w zapytaniu ofertowym, w tym warunki płatności i zobowiązuję się 
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w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem 

umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że wadium zostało wniesione w formie …………………………………… 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
3
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
4
 

11. Oświadczam/y, że składam/y ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem):  

 

Mikroprzedsiębiorstwo (mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia 

mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

2 milionów EURO). 

Małe przedsiębiorstwo (małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 

milionów EURO). 

Średnie przedsiębiorstwo (średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest ani 

mikroprzedsiębiorstwem ani mały przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 

pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów 

EURO). 

Duże przedsiębiorstwo (duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest ani 

mikroprzedsiębiorstwem ani mały przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem)  

 

 Całość oferty składam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

           

 

 ..........................................              ............................................. 

(Miejscowość i data)     (Podpisano przedstawiciel/e Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 
4
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczenia woli) 

 

 Nazwa  Wykonawcy   .......................................................................................................... 

 Adres   Wykonawcy   ........................................................................................................... 

 Numer  telefonu         .......................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej................................................................................................ 

 

Składając ofertę w postępowaniu na zakup wraz z dostawą przewodu jezdnego Djp-100 i linki 

gołej Cu 95 mm² - nr sprawy: FZ/582/2020: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

oraz oświadczam, że: 

 nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

 nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne,  

 nie zostałem prawomocnie skazany 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 wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

            

       …….………………………………… 

Podpisano przedstawiciel/e 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

/ WZÓR UMOWY / 

UMOWA Nr .................... 

 

zawarta w dniu ...................................... w Chorzowie pomiędzy: 

spółką Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 

Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 149.885.310,00 zł, który został pokryty 

w całości, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000145278, będącą płatnikiem VAT-NIP: 634-01-25-

637, REGON: 270561663, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

1. ...........................................................           ............................................................................ 

2. ...........................................................           ............................................................................ 

a 

....................................................................................................................................................... 

mającym swą siedzibę w  ............................................................................................................. 

o kapitale zakładowym wynoszącym ............................. zarejestrowanym ................................ 

pod numerem KRS............................., będącym płatnikiem VAT – NIP:.............................  

REGON:........................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  reprezentowanym 

przez: 

1. .............................................................           ........................................................................... 

2 . ............................................................           ........................................................................... 

 

W wyniku przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego, zarejestrowanego pod numerem sprawy FZ/582/2020, została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą przewodu jezdnego Djp-100 i linki gołej 

Cu 95 mm
2
, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
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niniejszej umowy, zwanych w dalszej części umowy Materiałem lub Przedmiotem 

zamówienia.  

2. Szczegółowy wykaz Materiałów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa Materiały 

będące przedmiotem umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 

4. Transport i zabezpieczenie Materiałów w czasie transportu będą zapewnione przez 

Wykonawcę. Koszt transportu oraz inne koszty wykonania umowy wliczone są 

w wynagrodzenie, o którym mowa w § 5. 

5. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie i zobowiązuje się do sukcesywnego 

dostarczania Materiałów w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego.  

6. Ilość Materiału określona w załączniku nr 2 jest wielkością szacunkową, a realizacja 

dostaw z określonym pożądanym terminem dostawy zostanie przez poszczególne Komórki 

Zamawiającego sprecyzowana w formie odrębnych zamówień.  

7. Zamówienie zostanie przesłane do Wykonawcy faksem na nr …………………………… 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………..         

8. Miejscem dostawy Przedmiotu zamówienia są magazyny Komórek Organizacyjnych 

Zamawiającego, których lokalizację przedstawia załącznik nr 3. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Materiału w terminie .....* dni 

od daty otrzymania zgłoszenia zamówienia lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

w najbliższym terminie uzgodnionym przez Strony (faksem, pisemnie lub pocztą 

elektroniczną) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Dostawy winny 

następować w dni robocze Zamawiającego w godzinach od 7:00-13:00. 

10. Dostawa będzie zrealizowana w dniu skutecznego i bezusterkowego dostarczenia 

zamówionego Materiału do Zamawiającego i dokonania jego odbioru. Odbiór 

potwierdzony będzie dowodem dostawy (np. dowód WZ lub lista wydawcza) 

wystawionym przez Wykonawcę i podpisanym przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego.  

* - ilość dni określa Wykonawca na etapie składania ofert. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot zamówienia jest nowy, wolny od wszelkich wad 

fizycznych, zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1              

i przedłożoną ofertą. 

2. Wykonawca wraz z dostawą Materiału przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości 

wyrobu, atest, certyfikat lub świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 

Przedmiotu zamówienia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy 

czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę, jak też umowy cywilnoprawnej-

nazwanej lub nienazwanej, na podstawie, której świadczona jest praca. W razie naruszenia 

tego obowiązku, Zamawiający może naliczać karę umowną w wysokości do 5% 

wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 4 Umowy. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać osobom trzecim 

praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot zamówienia 

wyszczególniony w załączniku nr 2. 

2. Termin gwarancji wynosi ......)* miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego materiału 

 w zakresie parametrów technicznych, z wyjątkiem naturalnego zużycia eksploatacyjnego. 

3. Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad Przedmiotu zamówienia w okresie 

 gwarancji obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji na piśmie, 

 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

4. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu  

 5 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uważana 

 za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. Usunięcie wad gwarancyjnych jest dokonywane przez Wykonawcę na jego koszt, w ciągu  

 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku możliwości w usunięciu wady gwarancyjnej przez Wykonawcę  

 w w/w terminie dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, co wymaga obustronnego, 

 pisemnego uzgodnienia. 
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7. W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął wady w terminie określonym zgodnie 

 z zapisem § 3 ust. 5 i 6 wówczas Zamawiający będzie uprawniony usunąć wadę lub zlecić 

 jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 

zezwolenia sądu na co Wykonawca wyraża zgodę.      

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może dochodzić 

swoich roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobu, ust.4-7stosuje się 

odpowiednio. 

)* - określa Wykonawca na etapie składania ofert. 

§ 4 

1. Zamawiający jest zobowiązany odebrać Materiał tylko wówczas, gdy spełnia on warunki 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i złożonej ofercie cenowej. 

2. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych Materiałów w trakcie odbioru stanowi 

podstawę do odmowy ich odbioru. 

3. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych Materiałów po odbiorze nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia  

od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego Przedmiotu 

zamówienia oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, w razie stwierdzenia 

podczas odbioru wad lub niezgodności Przedmiotu zamówienia z opisem zawartym                   

w Opisie Przedmiotu Zamówienia i przedłożonej ofercie.  

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie dostarczonych 

Materiałów, wg ceny określonej w ofercie cenowej. 

2. Cena Materiałów, o których mowa w ust. 1 jest niezmienna przez okres realizacji umowy.  

3. Cena jednostkowa netto wskazana w załączniku nr 2 zawiera wszystkie koszty związane   

z realizacją umowy, w tym koszt transportu Przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 

Do ceny tej Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości wynikającej 

z obowiązujących przepisów.  
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4. Dla szacunkowej ilości Materiałów, określonej w załączniku nr 2 wartość umowy netto 

wynosi: ............................ zł (słownie: ...........................................................................zł). 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę Materiału  

do magazynu potwierdzone podpisanym przez Strony dowodem dostawy, o którym mowa      

w § 1 ust. 10 Umowy.  

6. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu dostawy na adres Zamawiającego                     

z dopiskiem, jakiej Komórki organizacyjnej dotyczy dostawa (wg skróconej nazwy 

Komórek organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3). 

7. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zgoda obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy do czasu jej pisemnego 

wycofania. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną, udostępnione  

w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia, integralność oraz czytelność treści, 

niezwłocznie po ich wygenerowaniu w swoim systemie informatycznym. 

10. Drogą elektroniczną będą przesyłane również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

11. Wykonawca oświadcza, że faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą 

przesyłane z następującego adresu email: ………………………… 

12. Zamawiający oświadcza, że adresem email właściwym do faktur o których mowa w ust. 7  

i 10 jest: e-faktura@tram-silesia.pl 

13. Forma przekazywania faktur: jeden email – jedna faktura, a w tytule emaila należy podać 

numer faktury. 

14. Strony zobowiązują się, że co najmniej na 30 dni kalendarzowych przed zmianą danych 

określonych w ust. 11 i 12 poinformują o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną. 

15. Za datę otrzymania faktur i duplikatów faktur, o których mowa w ust. 10 przez 

Zamawiającego uzna się datę odnotowania faktu wpływu dokumentu na serwer poczty 

elektronicznej Zamawiającego wskazanej w ust. 12 i odnotowania tej okoliczności przez 

klienta poczty elektronicznej, z którego korzysta Zamawiający. 

16. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do przechowywania faktur w formie 

elektronicznej w sposób określony w art. 112a Ustawy o podatku od towarów i usług. 

mailto:e-faktura@tram-silesia.pl
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17. W celu odwołania zgody na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną Zamawiający zobowiązany 

będzie do dostarczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby 

upoważnione i reprezentujące Zamawiającego. 

18. Wykonawca traci prawo do wystawiania powyżej wymienionych dokumentów  

po upływie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.  

19. Zamawiający zobowiązuję się do dokonania zapłaty przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży.  

 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  w wysokości  dwudziestu procent (20%) wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 5 ust.4.  

b) za opóźnienie w dostawie Materiału w zakresie ujętym w zamówieniu w wysokości trzech 

dziesiątych procenta (0,3%) wynagrodzenia netto za niedostarczony Materiał określonego 

według cen jednostkowych wskazanych w ofercie cenowej, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od wyznaczonego terminu dostawy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości dwudziestu procent (20%) 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.4 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego             

na zasadach ogólnych. 

4. Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy należne mu kary umowne. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz za opóźnienie  

w dostawie asortymentu. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku jej 

nienależytej realizacji przez Wykonawcę, po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu 
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wskazanego w wezwaniu do należytej realizacji umowy. Zamawiający może skorzystać 

z przysługującego uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Odstąpienie 

 to wywiera skutek prawny na przyszłość, tj. od chwili złożenia oświadczenia woli przez 

Zamawiającego w tym przedmiocie. Odstąpienie, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 

dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

7. Prawo do odstąpienia przewidziane w ust. 6 powyżej nie wpływa na możliwość 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w innych sytuacjach, przewidzianych 

 w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Jeżeli Zamawiający w okresie wykonywania umowy złoży zamówienia na Materiały 

danego rodzaju w ilości mniejszej niż określona szacunkowa ilości Materiałów wskazana 

w załączniku nr 2, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

względem Zamawiającego.  

 

 

§ 7 

1. Każda ze stron umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych  

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,  

w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników i/lub współpracowników oraz 

pracowników i/lub współpracowników drugiej Strony, wskazanych w umowie jako osoby 

do kontaktu (tzn. dane kontaktowe). Przekazywane na potrzeby realizacji umowy dane 

osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane 

stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail.  

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów 

danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych  

z realizacją zawartej umowy. 
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3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie  

w związku z wykonaniem umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018r. poz. 1000) oraz 

przepisami RODO. 

4. Jeżeli strona niniejszej umowy udostępniać będzie – na potrzeby realizacji umowy – dane 

osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników, zobowiązana jest spełnić  

w imieniu drugiej Strony (odbiorcy danych osobowych) obowiązek informacyjny 

względem tych pracowników i/lub współpracowników, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 

 

§ 8 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w celu prawidłowej realizacji niniejszej 

umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………., tel.: ……………., e-mail: ……………...  

b) ze strony Wykonawcy: ……………………., tel.: ……………., e-mail: ……………… 

2. Wszelkie zgłoszenia i zawiadomienia następować będą na następujące adresy, numery 

telefonu lub adresy e-mail: 

a) ze strony Zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A. Dział Zamówień Publicznych  

i Zaopatrzenia, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, tel.: 32 246 60 61 wew. 392,  

e-mail: zaopatrzenie@tram-silesia.pl 

b)  ze strony Wykonawcy:………………………………………………………………… 

tel.: …………………….., e-mail: …………………………………….. 

3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana jest wiążąca najwcześniej od dnia,  

w którym powiadomienie dotarło do drugiej Strony. 

 

mailto:zaopatrzenie@tram-silesia.pl
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§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Umowę zawiera się na czas określony do: 31.12.2021 r. 

  

§ 11 

Ewentualne spory mogące wynikać z naruszenia postanowień niniejszej umowy, zostaną 

rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 935).  

2. Wykonawca oświadcza, że jest mikro/małym/średnim/dużym )* przedsiębiorcą  

w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935).  

)* - określa Wykonawca na etapie składania ofert. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 14 

Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonana tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu  dla każdej ze stron. 
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Załączniki: 

-   nr 1  Opis Przedmiotu Zamówienia, 

-   nr 2  Wykaz asortymentu, 

-   nr 3  Wykaz Komórek organizacyjnych Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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                       Załącznik nr 2  

 

do umowy nr : ......................... 

 

 

 

 

Lp. Asortyment 
Szacunkowa 

ilość 

Cena jedn. 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

1 
 Przewód jezdny Djp-100 

 PN-77/H-82120 (PN-E-90090) 

20 200 mb  

(17 978,00 kg) 
  

2 
 Linka goła Cu 95 mm² 

 PN-74E-90081 
11 200 mb   

 

 

Wartość netto umowy: ………………………….  zł. 
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Załącznik nr 3  

do umowy nr: ….....…………..… 

 

WYKAZ  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

 TRAMWAJÓW  ŚLĄSKICH  S.A. 

 

 

Nazwa 

Komórki organizacyjnej 

 

 

Skrót nazwy  

 

Adres/telefon/faks/e-mail 

 

Rejon Nr 1 

w Będzinie 

 

 

R-1 

 

ul. Piastowska 29,  42-500 Będzin 

tel. 32 267 40 16, fax: 32 267 70 32 

e-mail: r1@tram-silesia.pl 

 

 

Rejon Nr 2 

w Katowicach 

 

 

 

R-2 

 

ul. 1 Maja 152,   40-237 Katowice 

tel. 32 256 36 61, fax: 32 255 57 46 

e-mail: r2@tram-silesia.pl 

 

 

Rejon Nr 3 

 w Bytomiu 

 

 

 

R-3 

 

ul. Drzewna 2,   41-935 Bytom 

tel. 32 286 52 91, fax: 32 289 13 87 

e-mail: r3@tram-silesia.pl 

 

 

Rejon Nr 4 

w Gliwicach 

 

 

 

R-4 

 

ul. Chorzowska 150,   44-100 Gliwice 

tel. 32 270 43 11, fax: 32 270 37 02 

e-mail: r4@tram-silesia.pl 

 

 

Zakład Usługowo Remontowy 

w Chorzowie 

 

 

 

ZUR 

 

ul. Inwalidzka 5,   41-506 Chorzów 

tel. 32 246 42 81, fax: 32 246 40 34 

e-mail: zur@tram-silesia.pl 

 

 

Zakład Torów i Sieci 

w Chorzowie 

 

ZTS 

 

ul. Inwalidzka 5,   41-506 Chorzów 

tel. 32 246 62 63 

e-mail: zts@tram-silesia.pl 

 

Siedziba Spółki 

- pozostałe Komórki 

organizacyjne  

 

 

T.Śl. 

 

ul. Inwalidzka 5,   41-506 Chorzów 

tel. 32 246 60 61, fax: 32 251 00 96 

e-mail: ts@tram-silesia.pl 

 

 


