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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

 
Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.  

z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

na realizację zamówienia sektorowego  
o wartości poniżej 418 000 euro 

pn.: 
 

„Regeneracja 58 sztuk krzyżownic tramwajowych wraz z rampami najazdowymi  
na węźle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie metodą napawania 

elektrycznego za pomocą automatu spawalniczego.” 
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� Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r.  poz. 2164), zwanej dalej Pzp. na podstawie 
art. 133 ust. 1 Pzp. 

� Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi 
w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp. 

� Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji przetargowej 
(dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w 
Szczecinie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Prezesa 
Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,  regulamin 
dostępny na stronie internetowej: www.ts.szczecin.pl).    

 
Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: regeneracja krzyżownic tramwajowych wraz z rampami najazdowymi  
w ilości 58 sztuk w lokalizacji - węzeł Brama Portowa zgodnie z załącznikiem graficznym – Załącznik nr 9 
do SP. 

2. Nazwa i kod CPV: 
      Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych – 50225000-8.   
 
3. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia – 75 dni kalendarzowych  

od daty zawarcia umowy. 

4.   Szczegółowy zakres usługi opisany został w rozdziale XVIII SP oraz we wzorze umowy (załącznik nr 8  
do SP). 

 
Pozostałe informacje 

1. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację przetargową (dalej SP): 
www.ts.szczecin.pl 

2. Wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o przekazanie SP. Zamawiający przekazuje wykonawcy SP 
(poprzez placówkę pocztową operatora wyznaczonego) nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania wniosku o jej przekazanie.  

3. SP – można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – pok. nr 101.  
4. Przekazanie SP, o której mowa w pkt 2 oraz 3 jest nieodpłatne.  
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5. Ofertę należy złożyć w spółce Tramwaje Szczeciński Sp. z o.o, w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pok. 40  
do dnia 24.05.2016r., do godz. 11:00. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – pok. nr 103, w terminie: 24.05.2016r. 
o godz. 11:30. 

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100), w terminie do dnia 24.05.2016r., do godziny 11:00, tj. przed upływem terminu 
składania ofert. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w SP w rozdz. X pkt 2. 

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarte 

są w SP. 
 
Kryterium oceny ofert 
 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”- 100%: 
 

 cena najniższa  

                   ---------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 % 

               cena oferty ocenianej  

 

2. Zamawiający wybierze spośród ofert nie pominiętych ofertę z najniższą ceną.  

     
                           
 
 
 
                                                                                              
 

                                                                                                  Prezes Zarządu 
 
 Krystian Wawrzyniak 
          
 
 
 
Szczecin, dnia 16.05.2016r. 
 
 
 
 
 
 


