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Chorzów, dnia  19.11.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU 

 

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 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 spółce Tramwaje Śląskie 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/505/2021.  

 

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. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia  

w załączeniu. 

 

Planowany termin realizacji zamówienia – od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

1. Postanowienia ogólne. 

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

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest w formie 

negocjacji handlowych z ogłoszeniem, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 

w spółce Tramwaje Śląskie 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: d.osadnik@tram-silesia.pl 

e) Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: drogą 

elektroniczną na adres: d.osadnik@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 2 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 regulaminowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

      a) spełniają warunki określone w załączniku nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu,  

      b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) złożyli Wniosek w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

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

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

3. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego  odrzuceni. 

4. Wykonawcy odrzuceni 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 wstępny – załącznik nr 1 do Wniosku. 
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3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2 do Wniosku. 

Wymagane dokumenty należy złożyć na adres e-mail d.osadnik@tram-silesia.pl  w formie 

skanów stanowiących załączniki do oferty lub w formie elektronicznej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Nie dotyczy pkt 1).  

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 46.000,00 złotych (słownie: czterdzieści sześć 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: 

a) Tomasz Kaczanek   – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 402. 

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

 

7. Miejsce, termin oraz forma składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami  

i oświadczeniami  należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy na adres 

d.osadnik@tram-silesia do dnia 30.11.2021 godz.12:00. 

 

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. 

 

Zatwierdził:                                                                                                  

Prezes Zarządu –Dyrektor Naczelny Bolesław Knapik 

Prokurent - Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny Jacek Kaminiorz 
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