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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159761-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Tramwajowe wagony pasażerskie
2017/S 082-159761

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
80-252 Gdańsk
Polska
Tel.:  +48 583412963
E-mail: inwestycje@gait.pl 
Faks:  +48 583412963
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.gait.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, niskopodłogowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdańskie
Autobusy i Tramwaje Sp.z o.o.
Kod NUTS PL63

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

mailto:inwestycje@gait.pl
www.gait.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych,
wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,0-32,5 m i szerokości nie większej niż 2,4 m i
nie mniejszej niż 2,3 m, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze
specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno – naprawczym,
szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem
łącznie z licencjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Technicznej dostępnej
na stronie www.gait.pl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34622100, 34630000, 38548000, 48100000, 80531000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienia podstawowe: 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych z wyposażeniem
dodatkowym
Prawo Opcji: 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych bez wyposażenia
dodatkowego.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Prawo Opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
zakupu do 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych, wieloczłonowych, całkowicie
niskopodłogowych o parametrach i wyposażeniu identycznych jak w tramwajach z zamówienia podstawowego.
Warunki skorzystania z przysługującego Zamawiającemu prawa opcji zakupu dodatkowych wagonów
tramwajowych (do 15 sztuk) zostały opisane § 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie dwa miliony złotych).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy za wykonanie
przedmiotu zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

www.gait.pl
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1. Ceny są ostateczne i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem przypadków zmian, o
których mowa w pkt 3.
2. Ustala się następujące warunki płatności:
1) Faktury za każdy dostarczony tramwaj będą wystawiane w terminie do 7 dni po odbiorze technicznym
każdego tramwaju, udokumentowanym podpisanym z wynikiem pozytywnym (bez zastrzeżeń) protokołem
odbioru technicznego.
2) Termin płatności faktur za tramwaje wynosi 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
3) Termin płatności faktur za dostarczone specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet naprawczy i
pakiet eksploatacyjno-naprawczy, określone w załącznikach 4, 5 i 6 do umowy wynosi 30 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
4) Płatności będą dokonywane przelewem, w złotych polskich, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT.
5) Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Klauzule waloryzacyjne w zakresie zmiany ceny jednostkowej dla tramwajów zakupionych w ramach
zamówienia podstawowego i prawa opcji, dotyczą następujących przypadków:
1) zmiany obowiązującej stawki VAT;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Zmiany w powyższych przypadkach („in minus” lub „in plus”) mogą wpłynąć odpowiednio na zmianę
ceny jednostkowej zakupionych w ramach zamówienia podstawowego i prawa opcji, tramwajów, tylko w
sytuacji,jeżeli będą miały one wpływ na koszty związane z wykonaniem zamówienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji skutków finansowych zmian
opisanych w ust. 3 i wykazania ich wpływu na koszty związane z wykonaniem zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający nie stawia
warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień oprowadzenia określonej działalności
zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.



Dz.U./S S82
27/04/2017
159761-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

27/04/2017 S82
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 7

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) –
zwanej dalej „ustawą”, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jednolity europejski dokument zamówienia (dalej„JEDZ”).
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – składa do oferty JEDZe dotyczące tych podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ do oferty składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. brak
podstaw wykluczenia.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
8.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja może nie
obejmować zakresu wskazanego w art. 133 ust. 4 ustawy);
8.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
8.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
8.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do
oferty, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 8.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (przepis art. 133 ust. 4 stosuje się odpowiednio);
2) pkt 8.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, iż powyższe
warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
— wykaże się zdolnością zawodową tj wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania
niniejszego warunku tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje
(umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy co najmniej 10 sztuk wieloczłonowych,
dwukierunkowych,całkowicie niskopodłogowych wagonów tramwajowych z napędem energoelektronicznym
prądu przemiennego,które uzyskały homologacje w krajach Unii Europejskiej lub w krajach z którymi UE wiąże
umowa o równym traktowaniu Wykonawców i zamówień pochodzących z UE
— W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, Wykonawca winien
wykazać,iż do upływu terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował dostawę co najmniej 10 sztuk
wieloczłonowych,dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów z napędem energoelektronicznym
prądu przemiennego, które uzyskały homologacje w krajach Unii Europejskiej lub krajach z którymi UE wiąże
umowa o równym traktowaniu Wykonawców i zamówień pochodzących z UE.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Termin dostawy pierwszych 5 sztuk tramwajów. Waga 4
3. Zużycie średnie energii (Wh/km). Waga 10
4. Maksymalny nacisk statyczny osi wagonu na tor przyjmując założenia – obciążenia nominalnego. Waga 4
5. Kryterium zastosowanych urządzeń hydraulicznych/pneumatycznych niewymagających zastosowania badań
Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
65/520/KK/2017
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 028-051138 z dnia 9.2.2017

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.6.2017 - 09:30

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.6.2017 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej –
etap IV A.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 225487700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego
certyfikatu.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51138-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w
formie pisemnej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 225487700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.4.2017
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