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Spis treści SIWZ   

 

Część I.  Postanowienia ogólne i definicje  

Część II.  Opis przedmiotu zamówienia 

Część III.  Miejsce i termin wykonania zamówienia 

Część IV.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu ich spełnienia. 

Część V.  Zawartość i sposób przygotowania ofert 

Część VI.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami  

Część VII.  Wymagania dotyczące wadium 
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celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Część XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Część XV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania 
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Wykaz załączników do SIWZ   

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:  

 

 

L.p. 

Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa załącznika 

 

1. 

 

Załącznik nr 1 
Wzór formularza Oferty Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2                 

Jednolity europejski dokument zamówienia, wstępnie potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

dalej „jednolity dokument” 

3. Załącznik nr 3 
  

Wykaz wykonanych dostaw 

4. Załącznik nr 4 

 

Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy 

Podwykonawcom oraz nazwy Podwykonawców, na których zasoby 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu.  

5. Załącznik nr 5 

 

Wzór oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska 

zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec 

których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w 

przedmiocie dostawy. 

6. Załącznik nr 6 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.  Dz.U. z 

2017 r. poz. 229) 

 

7.  

 

Załącznik nr 7 

 

Specyfikacja Techniczna - opis przedmiotu zamówienia 

 

8. 

 

Załącznik nr 8 

 

Wzór umowy wraz załącznikami 

1. Szczegółowe warunki gwarancji – zał.1  

2. Wzór protokołu odbioru technicznego - zał. 2 

3. Zakres szkolenia pracowników Zamawiającego- zał. 3 

4. Specjalistyczne wyposażenie obsługowe - zał. 4 

5. Pakiet naprawczy - zał. 5 

6. Pakiet eksploatacyjno - naprawczy - zał. 6 

7. Formularz zgłoszeń reklamacyjnych - zał. 7 

Załącznikami do umowy będą także: 

1. SIWZ - zał. nr 8 
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2. Oferta Wykonawcy - zał. nr 9 

3. Wykaz asortymentowy folii samoprzylepnych- zał. 10 
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CZĘŚĆ I 

Postanowienia Ogólne i Definicje 

 

1. Podstawa prawna  - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U 2015 poz. 

2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi 

wydanymi do ustawy Pzp, jak również zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, dalej „SIWZ”.  

2. Zamawiającym jest : 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp.  z  o.o. 

80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2 

 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000186615 ;REGON  192993561: NIP  2040000711, kapitał 

zakładowy: 69 171 000 PLN 

tel. centrala 058 341-00-21 do 23; fax 058 341-80-80 

e-mail: gait@gait.pl; skr.poczt. 141 

3. Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

sektorowego zgodnie z przepisami art. 10 ust.1, art. 39-46 oraz art. 132 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o 

wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w ustawie Pzp i SIWZ i których Oferta odpowiada wymaganiom 

ustawy i SIWZ. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

mailto:gait@gait.pl
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CZĘŚĆ II 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia  

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, stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.  

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.  

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, jednostkową ceną każdego 

tramwaju, zakupionego w ramach prawa opcji, będzie cena z Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 

9 do Umowy), jak dla tramwaju objętego podstawowym zamówieniem bez wyposażenia 

dodatkowego (specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet naprawczy, pakiet 

eksploatacyjno-naprawczy), podlegająca zmianie w przypadkach określonych w  § 9 ust.4 

wzoru umowy (Załączniku nr 8 do SIWZ). 

2) Kody CPV – 34.62.21.00, 38.54.80.00, 34.63.00.00, 48.10.00.00, 80.53.10.00 

3) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć warunki umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SIWZ. Stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu Oferty 

Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone tramwaje na 

warunkach określonych w Szczegółowych warunkach gwarancji, stanowiących Załącznik nr 1 

do Wzoru umowy. 

5) Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SIWZ oraz w umowie. 

6) Tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej lub innych rozdziałach niniejszej SIWZ zostało 

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, 

aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że 

zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 
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2. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

3. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.  

 

4. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Informacja o częściach zamówienia, które mogą być powierzone podwykonawcom.  

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. W związku z powyższym 

wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie  

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.  

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący każdego z tych podwykonawców. 

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego 

zasoby powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, przed zastąpieniem podwykonawcy, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie wymagał, by 

Wykonawca, którego Oferta została najwyżej oceniona, złożył dla podwykonawców, dokumenty 

potwierdzające brak przesłanek wykluczenia. 

 

6. Sposób realizacji zamówienia, w tym warunki płatności określono we wzorze umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ), zaś szczegółowe warunki gwarancji oraz warunki odbioru– 

określono w załącznikach nr 1-2 do Umowy.  

 

7. Wyposażenie dodatkowe, oprogramowanie i dokumentacja.  

Wykonawca w cenie Oferty jest zobowiązany dostarczyć wyposażenie dodatkowe (tj. 

specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet naprawczy, pakiet eksploatacyjno-naprawczy),  

oprogramowanie i dokumentację pojazdów (łącznie z licencjami)  oraz przeprowadzić szkolenie 

pracowników Zamawiającego na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ wraz z odpowiednimi załącznikami do tej umowy (zał.3, 4, 5 i 

6 do umowy). 
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8. Na podstawie  art. 138c ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, 

aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 

2014/25/UW przekraczał 50%. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w tym zakresie na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

CZĘŚĆ III 

Miejsce i termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji całości  zamówienia (bez prawa opcji) w okresie 18 miesięcy od dnia pisemnego 

poinformowania Wykonawcy o uzyskaniu finansowania zewnętrznego ze środków pochodzących z 

programów operacyjnych finansowanych z budżetu UE  w tym:  

 
- dostawa pierwszych 5 tramwajów w terminie 15 miesięcy od dnia poinformowania, 

- dostawa kolejnych 5 tramwajów w terminie 16 miesięcy od dnia poinformowania 

- dostawa ostatnich 5 tramwajów w terminie 18 miesięcy od dnia poinformowania 

 

Zamawiający korzystając z prawa opcji, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia woli w 

przedmiocie skorzystania z prawa opcji, określi w nim wielkość zakupu w ramach prawa opcji. 

Przedmiotowe oświadczenie może zostać złożone Wykonawcy nie później niż do dnia 30 kwietnia 

2019r. Końcowy termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji ustala się na dzień 31 grudnia 

2020 roku. 

Miejsce  dostaw:  

Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o.o.   

Zajezdnia Tramwajowa w Gdańsk-Wrzeszcz  

ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk  

miejsce wyładunku - Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 , przed Urzędem Miejskim w 

Gdańsku 
 

CZĘŚĆ IV 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

wstępnego potwierdzenia ich spełniania, oraz oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy, 

którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 

 

1.  Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odbrębnych 

przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

- okreśłone w ust. 2 przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 1. 

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 

1) wykaże się  zdolnością zawodową tj wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania 

niniejszego warunku tj. w okresie ostatnich trzech 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. 

 

Przez tramwaj niskopodłogowy Zamawiający rozumie tramwaj, którego podłoga przeznaczona dla 

pasażerów na całej długości jest całkowicie płaska a ponadto spełnia warunek nieprzekraczania 

wysokości liczonej od pgs określonej dla stref drzwiowych na 360 mm.  

 
2) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 30 000 000 zł 

(słownie: trzydzieści milionów złotych). 

3) Wobec Wykonawcy nie zachodzą obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania 

stanowiące że: 

a)  Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 

U. poz. 553, z późn. zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

  skarbowe,  

  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
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b) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w lit. a) powyżej;  

c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

d) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

e) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

f) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

g) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu;  

h) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

i) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1541);  

j) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne;  

k)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia, za wyjątkiem wskazanych w lit c), i), j), 

m) może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

 

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Dokumenty dołączane do oferty.   

 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony według wzoru (formularza) 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący: 

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - każdego z nich); 

b) podwykonawców uwidocznionych w ofercie, którym Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, w zakresie braku przesłanek wykluczenia;  

c) podmiotów na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania 

warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu;  

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów  - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 

 

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego Oferta 

zostanie najwyżej oceniona lub których w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

zażądać od każdego z Wykonawców w toku postępowania, potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (termin na złożenie 

dokumentów zostanie zgodnie z przepisami ustawy określony przez Zamawiającego w 

wezwaniu).  

 

1) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych 

dostaw tramwajów w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunki określone w 

ust. 2  pkt. 1 powyżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
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2) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawiona nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.   

3) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp 

4) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp 

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 

z wyłączeniem pkt. 13 lit. d ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu  składania ofert, dla każdej z osób, dla której zgodnie z ustawą Pzp 

informacja taka jest składana.   

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 

ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

7) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o 

których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 -14 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust 1 pkt 13 -14 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania 

tych osób nie wydaje się zaświadczeń – zawierającym oświadczenie złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

8) oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 
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Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie 

internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie, że 

Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wzór 

informacji stanowi załącznik 6 do SIWZ. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  

 

a) zamiast dokumentów, o których mowa wyżej  tj. w cz. IV. w ust. 4. pkt. 3), 4) 6) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

b)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4  pkt. 5)  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wyłączeniem pkt. 13d, pkt. 21 ustawy Pzp, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c)  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 w lit. a), 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. 

 

6. Wykonawcy występujący wspólnie: 

a) 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; 

b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
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każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

d) W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona Oferta złożona przez Wykonawców występujących 

wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia do wezwania Wykonawcy o złożenie 

dokumentów, dokumenty, o których mowa w cz. IV ust.4 pkt od 3 do 8, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie; 

e) 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. 

 

7. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub 

certyfikowaniu przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm 

certyfikacji. 

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy 

organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca 

ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 

uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w cz. IV ust.4 pkt 1- 8 (a 

także zamiast dokumentów i oświadczeń, które te dokumenty zastępują w przypadku ich braku). 

Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących 

podwykonawców i podmiotów na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

  

8. Informacje dodatkowe  

             

a) na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu 

wykazania spełnienia warunków o których mowa w cz. IV ust.2 pkt 1 -2 w stopniu niezbędnym 

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia 

następujących dokumentów (zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: 

  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 

b) jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których 

polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.  

c) Zamawiający nie wymaga, aby w sytuacji gdy Oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem 

warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te miałyby brać udział w realizacji zamówienia, 

została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca ten zobowiązany był przedstawić w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumenty wymienione w SIWZ  cz. IV. ust. 4 pkt. 3) do pkt 8), potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) wszystkie oświadczenia o których mowa powyżej składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których 

mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

e) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

f)  w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, 

przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE; 

g) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. 

 

CZĘŚĆ V       

Zawartość i sposób przygotowania ofert 

 

  1.   Składana Oferta zawiera : 

1) Wypełniony Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dla każdego Wykonawcy, podwykonawców, którym 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia i podmiotów na których zasobach 

Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 

do SIWZ) 

3) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na takich 

zasobach w celu wykazania spełnienia warunków.  

4) Dowody potwierdzające, że mimo zaistnienia przesłanek wykluczenia Wykonawca podjął środki 

zaradcze zgodnie z pouczeniem zawartym w Cz. IV ust. 2 pkt.3). 

5) Informacja o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji 

podwykonawcom, oraz o nazwach podwykonawców, sporządzona wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ; 

6) Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych 

otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca 

wskazał w JEDZ, W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym 

języku niż język polski Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia 

tłumaczenia dokumentu na język polski; 
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7) Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca 

występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego 

upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

8) Dowód wniesienia wadium; 

9) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom: 

a. Wizerunek tramwaju w kolorystyce bazującej na barwach miasta Gdańsk na podstawie 

przykładowej wizualizacji przedstawionej w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej. 

b. Przedstawione w formie tabelarycznej usytuowanie największego przekroju poprzecznego 

wagonu (wg definicji PN-K-92008) w stosunku do linii odniesienia skrajni budowli punktowych (wg 

definicji PN-K-92009). 

c. Rysunki obrazujące wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia 

tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie 

drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia. Miejsca siedzące niedostępne z poziomu podłogi (nogi 

osoby siedzącej spoczywają na podeście) należy zaznaczyć znakiem „x” w polu siedziska. 

d. Przekrój przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w części pasażerskiej – po 

wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju -  z zaznaczeniem jej 

wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju. Jeżeli podłoga nie jest płaska 

należy zaznaczyć kąty jej nachylenia. Przekrój należy wykonać dla tramwaju nie obciążonego z 

nowymi kołami. W przypadku występowania nachylenia podłogi poprzecznego, do osi podłużnej 

wagonu, rysunek należy uzupełnić o odpowiednie przekroje z zaznaczeniem kątów nachylenia 

podłogi. 

e. Propozycja zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego. 

f. Informację dotyczącą przewidzianego dla oferowanego wagonu cyklu przeglądów z podaniem 

planowanej pracochłonności każdego przeglądu okresowego. 

g. Informację dotyczącą pracochłonności rozczłonowania wagonu kompletnego na poszczególne 

człony. 

h. Wyniki obliczeń nacisków na każdej z osi tramwaju w określonych trybach eksploatacyjnych 

tj. pusty pojazd, zapełniony pojazd nominalnie i zapełniony pojazd maksymalnie. 

i. Wykazy zawierające elementy pakietu eksploatacyjno-naprawczego, pakietu naprawczego 

oraz specjalistycznego wyposażenia obsługowego określone w punkcie III.5.1, III.5.2 i 

III.6.2 Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ) wraz podaniem cen jednostkowych 

poszczególnych elementów wykazów. 

j. Wizualizacje kabiny prowadzącego obrazującą np. w 3D, w rzutach lub w rysunku 

aksonometrycznym, jak w takim rozmieszczeniu będą ulokowane wszystkie elementy 

kabiny, w stosunku do fotela prowadzącego (z „fantomem” człowieka) i czy zostały 

zachowane zasady ergonomii dla stanowiska pracy. 

2. Sposób sporządzenia Oferty  

1) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, napisana w języku polskim, czytelnym 

pismem. Każdy dokument składany wraz z Ofertą sporządzony w innym języku niż język 
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polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W  razie wątpliwości uznaje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2) Oferta winna być podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby podpisanej, 

przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym albo 

z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)  

3) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną Ofertę.  

4) Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia Oferty. 

5) Wszelkie poprawki dokonane w Ofercie winny być czytelne oraz podpisane, w taki sam 

sposób jak Oferta, przez Wykonawcę. 

6) Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści Oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co Oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona Oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. 

8) Pisemne oświadczenie o wycofaniu Oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak Oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie 

należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 

CZĘŚĆ VI       

 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za 

pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) mailem lub faksem. Forma maila lub faksu jest 

niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy 

pisemnej: złożenie Oferty, zmiana Oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej 

przez Wykonawcę Oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia dla których zgodnie z 

przepisami prawa niezbędne jest złożenie ich w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową lub mailem każda ze stron, 

na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami oraz do składania wyjaśnień na 

piśmie są: 

1)  w sprawach merytorycznych:  Jerzy Dzióbek, tel. 500-127-876 od poniedziałku   do 

piątku w  godz. od 08:00 do 14:00, 
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2) w sprawach merytorycznych dotyczących wyposażenia elektronicznego systemu 

informacji pasażerskiej, monitoringu oraz łączności radiowej: Leonard Sokołowski 

tel. 693-898-770 od poniedziałku   do piątku w  godz. od 08:00 do 14:00, 

3) w sprawach formalno-proceduralnych: Dariusz Gładykowski, tel.: 58 341-29-63; od 

poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów 

niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując 

swoje zapytania na piśmie, za pomocą e-maila lub faksu,  na adres Gdańskie Autobusy i 

Tramwaje Sp. z o o., podany w Części I SIWZ. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z 

zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust. 1. 

6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 powyżej niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

9. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ. 

 

CZĘŚĆ VII 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000.000,00 mln zł (słownie brutto : dwa 

miliony złotych 00/100) 

2. Termin wniesienia wadium:     06.06.2017 r. do godz. 9:30     

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust.6 

ustawy Pzp:  

1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy GAiT   nr 95 1240 1268 1111 0010 5767 4785 

prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.;  
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Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli wymagana kwota zostanie 

zaksięgowana na podanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.   

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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, (tj Dz. U. 

2016 poz. 359)). 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz 

winien być wystawiony na Zamawiającego podany w Części I SIWZ. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 

3.pkt 1) powyżej. 

6. Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

7. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy 

Pzp. 

8. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być 

wniesione przez jednego z nich. 

9. Zamawiający prosi o dołączenie do Oferty dowodu wniesienia wadium. 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe 

lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność 

z oryginałem”, należy załączyć do Oferty – oryginał natomiast złożyć w siedzibie Zamawiającego 

ul. Jaśkowa Dolina 2 w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15. 

12. Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest 

przez Zamawiającego wymagane. 

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust.11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 
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15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została 

wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

CZĘŚĆ VIII 

Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi  90 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

CZĘŚĆ IX 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Badanie i ocena ofert 

 

1. Zamkniętą/zamknięte kopertę/opakowanie zawierającą/zawierające Ofertę z opisem „Przetarg           

nr 65/520/KK/2017  Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych 

dwukierunkowych” należy złożyć w sekretariacie (pok. Nr 17,) siedziby Spółki Gdańskie 

Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku. W przypadku chęci złożenia 

oferty w nieoznakowanej kopercie/opakowaniu (bez podania nazwy Wykonawcy), należy umieścić 

ofertę w dwóch kopertach/ opakowaniach: zewnętrznej i wewnętrznej. Opisując wewnętrzną 

kopertę/opakowanie należy podać nazwę Wykonawcy oraz tytuł przetargu. Na zewnętrznej 

kopercie/opakowaniu należy umieścić tylko tytuł przetargu, w którym uczestniczy Wykonawca. 

2. Termin składania ofert upływa dnia  06.06.2017 r. o godz. 9:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2017 o godz. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego   ul. 

Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku pok. nr 7 lub 20.  

4. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące złożonych 

ofert: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem. 

www.gait.pl informacje z otwarcia ofert. 

http://www.gait.pl/
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9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień i złożenie 

dokumentów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub istotnych 

części składowych ceny. 

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 SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający wyklucza Wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia . 

12. Zamawiający, odrzuca ofertę, w razie zajścia okoliczności wskazanych w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

 

 

CZĘŚĆ X 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT  łącznie za całość 

przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w złotych polskich cyfrowo i 

słownie z dokładnością co do grosza. 

2. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. Cenę oferty za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia stanowią w szczególności łączne koszty: 

1) dostarczanych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym opisanym w 

punkcie III. 6.2 oraz pakietem eksploatacyjno-naprawczym i pakietem naprawczym opisanymi w 

punktach III. 5.1 i III. 5.2  Specyfikacji Technicznej (zał. nr 7 do SIWZ), 

2) dostawy w tym ubezpieczenia dostawy, 

3) dopuszczenia do ruchu tramwajów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

4) cła, podatku granicznego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat jeśli są wymagane, 

5) wszelkich usług dodatkowych, do świadczenia których Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie 

z postanowieniami SIWZ, 

6) szkoleń pracowników Zamawiającego, dokumentacji technicznych łącznie z licencjami, 

oprogramowania łącznie z licencjami, 

7) inne koszty, niezbędne do wykonania zamówienia, które poniesie Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 

rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób Oferta zostanie odrzucona. 

4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które 

na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, 

oferty sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. 

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych 
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określonych wyżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, 

którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Podatek ten tworzy 

wraz z ceną rzeczywistą kwotę wydatkowanych przez Zamawiającego środków zgodnie z art. 91 

ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zamawiający w celu oceny takiej Oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w formie 

pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów Oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

6. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu zamówienia, stronom 

będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do 

ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

zostanie wprowadzona do umowy aneksem sporządzonym w formie pisemnej. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złotych 

polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

CZĘŚĆ XI 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

 

Lp KRYTERIUM 

 

PUNKTY 

 

WAGA 

1. Cena  łączna   

 

max 80 

 

    80 % 

 

 

2. 

 

Termin dostawy pierwszych 5 sztuk tramwajów 

 

max 4 4 % 

3 Kryterium zużycie średnie energii (Wh/km) max 10           10 % 

4 
Kryterium maksymalny nacisk statyczny osi wagonu na 

tor przyjmując założenia - obciążenia nominalnego 
max 4 4 % 
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2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska największą ilość punktów w  ocenie łącznej:    

1) Kryterium cena łączna : 

Cena – wartość brutto  – waga 80%,   Maksymalnie 80 pkt 

    Cena = (najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej)  x 80 

2) Termin dostawy pierwszych 5 sztuk tramwajów 

W terminie 15 miesięcy od dnia poinformowania   – 0 pkt. 

W terminie 13 miesięcy od dnia poinformowania   – 2 pkt. 

W terminie 11 miesięcy od dnia poinformowania   – 4 pkt. 

3) Kryterium zużycie średnie energii (Wh/km) 

Ocena = (zużycie energii najniższe/zużycie energii badanej) x 10 

Założenia do oszacowania zużycia średniej energii pobieranej z sieci trakcyjnej: 

 Stan nawierzchni torowej – tor suchy i prosty 

 Długość odcinka pomiarowego – min. 1 km 

 Znamionowe napięcie sieci trakcyjnej – 600 V 

 Funkcja oddawania energii do sieci – zablokowana 

 Obciążenia tramwaju – nominalne 

 Zasobnik energii – naładowany do minimalnej wartości 

 Jazda na odcinku pomiarowym – rozruch do prędkości maksymalnej, jazda z wybiegu, 
hamowanie z maksymalną wartością hamowania roboczego, postój z otwartymi drzwiami 1 
min, ponowny cykl 

 Urządzenia grzewczo-klimatyzacyjne – nastawione auto (temperatura wewnątrz 
ustabilizowana przed rozpoczęciem pomiarów) 

 Oświetlenie – załączone wewnątrz i na zewnątrz 

4) Kryterium maksymalny nacisk statyczny osi wagonu na tor przyjmując założenia -

obciążenia nominalnego : 

95kN<ON  100  kN        – 0 pkt. 

90kN<ON 95 kN      – 2 pkt. 

85kN<ON 90 kN      – 4 pkt. 

Obciążenie nominalne – obciążenie tramwaju od pasażerów siedzących plus obciążenie od 

pasażerów stojących, zakładając na jedno miejsce stojące 0,2 m2 (5 osób/m2) 

 

5) Kryterium zastosowanych urządzeń hydraulicznych/pneumatycznych wymagających 
zastosowania badań Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru 
Technicznego 

TAK       – 0 pkt. 
NIE       – 2 pkt. 

 
 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5 

Kryterium zastosowanych urządzeń 

hydraulicznych/pneumatycznych niewymagających 

zastosowania badań Urzędu Dozoru Technicznego lub 

Transportowego Dozoru Technicznego 

Max 2 2 % 
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CZĘŚĆ XII 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, o: 

- wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

Ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia Oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

- unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2.  Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem, a jednocześnie 

fakt jego otrzymania (faksem) zostanie niezwłocznie potwierdzony przez jedną ze stron na 

żądanie drugiej strony. W ślad za przesyłką faksem zawiadomienie zostanie przesłane w formie 

pisemnej pocztą.  

3.  Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

4.  Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca zobowiązań, jakie związane są z wykonaniem 

umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

nr 8 do SIWZ. 

 

CZĘŚĆ XIII 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art.147 

ust.2 ustawy Pzp. 
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2. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na nie później niż w dniu 

podpisania umowy. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w § 11 wzoru umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania części zabezpieczenia tytułem rękojmi za wady od 

Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie 

30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w 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 (t.j. z dn. 27.11.2014 r.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) 

5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją 

ubezpieczeniową lub bankową – odpowiedzialność gwaranta wobec Zamawiającego powinna być 

bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 

 

 

CZĘŚĆ XIV  

Podstawy do zmiany umowy 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane 

przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania 

wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian 

dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których 

zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu 

realizacji umowy: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, gdy Wykonawca nie 

odpowiada za okoliczności skutkujące koniecznością wydłużenia terminu. Wydłużenie terminu 

może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia gdy przyczyny wydłużenia terminu wynikają z 

winy Zamawiającego, a Wykonawca wykaże, że poniósł z tego powodu zwiększone koszty 

wykonania zamówienia.  

2) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy także gdy  

opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie 

zostaną spełnione poniższe warunki: 

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

wykonania umowy o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym 

w umowie; 

b) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu nowy termin zakończenia wykonywania 

umowy; 

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w 

tym przez przedłużenie okresu gwarancji, o okres powstałego opóźnienia. 
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W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie 

wyższą niż kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie 

opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar.  

3) Zamawiający dopuszcza zmiany terminu dostawy tramwajów w stosunku do terminu dostawy 

określonego w cz. III SIWZ, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego 

lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie 

umowy (zmiany sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń; 

2) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów realizacji umowy, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu,  

5) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) zmiana w wymaganych parametrach elementów tramwajów w związku z pojawiającymi się 

rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz 

oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego i innych zakładów komunikacyjnych. 

4. Zmiany, o których mowa: 

1)  w ust 3 pkt. 1) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w 

którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z 

produkcji lub z rynku są wyższe od proponowanych w ofercie. Wzrost wynagrodzenia może 

zostać wówczas ustalony o nie więcej niż  wynosi różnica w cenie materiałów lub urządzeń. 

2) w ust 3 pkt. 2) lub 3) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z 

zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z 

wprowadzeniem zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), jeżeli w okresie gwarancji, 

oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia 

tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Wynagrodzenie w tej części (podwyżka) będzie 

wypłacone dopiero po okresie gwarancji. 
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3) w ust 3 pkt. 5)  mogą powodować zwiększenie wynagrodzenia jeśli wymagane prawem 

rozwiązania powodują zwiększenie kosztów, a Wykonawca wykaże wysokość zwiększonych 

kosztów które poniósł   

4) w  ust 3 pkt 6) mogą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia w przypadku, gdy 

wprowadzenie zmiany proponuje Zamawiający oraz zmiany powodują faktyczne zwiększenie 

kosztów wykonania umowy. Wzrost wynagrodzenia będzie ustalony proporcjonalnie do 

zwiększenia kosztów realizacji umowy wynikających z wprowadzonych zmian. 

5) każda ze wskazywanych w ust 3 pkt 1) do 6) zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu realizacji umowy, w następującym 

zakresie: 

1) sposobu kontroli procesu produkcyjnego, o którym mowa w § 3 umowy oraz procedur odbioru 

przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje 

zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego; 

2) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub 

sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji 

niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy; 

3) zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznaczenie zamienne nie narusza prawa i zasad 

bezpieczeństwa  

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie płatności : 

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a 

także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty przez Zamawiającego 

odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 

7. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie wykonane dostawy oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi dostawami, a ich wartość nie 

przekroczy wartości brutto wynagrodzenia określonego w par. 8 wzoru umowy (załącznik nr 8 

do SIWZ).  

3) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 

8. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

wprowadzenia tych zmian. 

9. Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających bezpośrednio z 

przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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CZĘŚĆ XV 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania 

 

1. Niniejsza SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.gait.pl → przetargi 

2. Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, powinien w ofercie 

wskazać, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje dotyczące ceny, a 

ponadto informacje dotyczące nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w Ofertach składanych w zamówieniach 

realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty zawierające tajemnice 

powinny być w ramach oferty, złożone w oddzielnej kopercie. Brak wykazania w chwili składania 

informacji, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jej ujawnieniem przez Zamawiającego  

3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do 

ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z 

późn.zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone. 

 

CZĘŚĆ XVI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcom oraz innym 

podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

http://www.gait.pl/
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6. 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. 

7. 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. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp. 

9. 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 można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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                                                Załącznik nr 1  

 

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

Nazwa  Wykonawcy1:      

………………………………..………………………………………………………..…………….. 

adres:    

……………………………..…………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

REGON …………………………… 

NIP …………………………………. 

osoba do kontaktów : ………………………………………………… 

nr telefonu kontaktowego: ………………….………….    

nr faksu: …………………………. 

e-mail   ………………………………….. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. na „Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów 

niskopodłogowych, dwukierunkowych” przedstawiamy ofertę cenową za wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

1. Nazwa tramwaju ............................................................  

Typ tramwaju   ............................................................... 

Producent   ……………………………………………………… 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia – dostawę 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych dwukierunkowych – 

zamówienie podstawowe za cenę całkowitą brutto ………………................... (słownie 

:……………………….…………),  stawka podatku od towarów i usług ………%, 

 

przedmiot j.m. liczba 

jednostek 

 

cena 

jednostkowa 

netto 

waluta całkowita 

cena 

netto 

Stawka 

pod. 

VAT 

Kwota pod. 

VAT 

całkowita cena 

brutto 

tramwaj szt. 15       

                                                           
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia należy podać nazwy wszystkich 

wykonawców 
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wieloczłonowy,

dwukierunkow

y 

 

specjalistyczn

e wyposażenie 

obsługowe 

X X       

pakiet 

eksploatacyjno

- naprawczy 

X X       

Pakiet 

naprawczy 

X X       

razem cena oferty      

 

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, 

posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek  

od towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające 

po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania. 

 

3. Akceptujemy termin realizacji zamówienia, który wynosi ……………………………... 

4. Deklarujemy dostawę pierwszych 5 sztuk tramwajów w terminie od powiadomienia w ciągu 

…………miesięcy. 

5. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu następującej gwarancji: 

b) Gwarancja całopojazdowa przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru 

stwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, bez limitu kilometrów. 

c) Wykonawca udziela również dla całej struktury nadwozia, blach poszycia zewnętrznego, oraz 

poszycia  dachu 12 letniej gwarancji na perforację korozyjną. 

d) Wykonawca udziela 10 letniej gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze. 

e) Wykonawca udziela 10 letniej gwarancji na wady masowe. 

f) Wykonawca udziela 10 letniej  gwarancji na szkielet nadwozia w zakresie pękania konstrukcji 

pod warunkiem spełnienia wymogów eksploatacyjnych. 

6. Warunki płatności: 

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze umowy. 

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkoleń, dostawy 

specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno-naprawczego, pakietu 

naprawczego, dokumentacji i oprogramowania wraz z licencjami na warunkach określonych w 

SIWZ i we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego  

oraz z wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku 
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wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.     

9. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.  

10. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione2. 

11. Oświadczamy, że oferowane tramwaje spełniają wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji 

Technicznej oraz charakteryzują się rozwiązaniami technicznymi przedstawionymi w poniższej tabeli oraz 

załączonych do niniejszej oferty dokumentach.  

l.p. Wymagane informacje dotyczące  

elementów tramwaju i jego parametrów 

technicznych 

Forma odpowiedzi Odpowiedź 

Wykonawcy 

(do wypełnienia) 

1. Liczba członów w szt.  

2. Wymiary   

 - długość tramwaju ze zderzakami w mm  

 - szerokość tramwaju (max.) w mm  

3. Zdolność przewozowa   

  liczba miejsc siedzących stacjonarnych w szt.  

  liczba miejsc siedzących składanych 

 przestrzeń przeznaczona dla wózków 

inwalidzkich 

 stanowisko do przewozu rowerów 

w szt. 

TAK/NIE 

 

TAK/NIE/szt. 

 

  liczba miejsc stojących (przy 0,2 m2/osobę) 

[uwaga: przy każdym obliczaniu liczby miejsc 

stojących należy uwzględnić powierzchnię dostępną 

do stania przy złożonych siedzeniach składanych]  

w szt.  

 

 

 

 dopuszczalna liczba miejsc (siedzące stacjonarne 

plus stojące) przy 0,2 m2/osobę 

w szt.  

  liczba miejsc (siedzące stacjonarne plus stojące) dla 

napełnienia, przy którym przypada 0,15 m2 podłogi 

na pasażera stojącego 

w szt.  

4. Dostępność miejsc siedzących z poziomu podłogi (bez 

podestów) 

wszystkie miejsca / 

część miejsc 

 

5. Wózki wagonowe 

[uwaga: w przypadku występowania różnic w budowie 
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lub wyposażeniu wózków każdy rodzaj wózka należy w 

podany niżej sposób scharakteryzować oddzielnie] 

 a) wózki napędowe   

  liczba wózków w szt.  

  sposób wykonania wózka osiowy / bezosiowy  

  liczba osi pędnych (w przypadku napędu osi) w szt.  

  liczba kół pędnych (w przypadku braku osi)  w szt.  

  rodzaj osi klasyczne / „łamane” / 

bez osi 

 

  rodzaj wózka  skrętny / nie skrętny 

 

 

  koła średnica w mm 

(nowe/zużyte)  

szerokość obręczy w 

mm 

 

  możliwość mocowania osi (pary kół) w pinolach 

tokarki podtorowej bez demontażu jakichkolwiek 

elementów tramwaju, z wyłączeniem osłon wózków  

i osłon nakiełków wykonanych w osiach 

tak / nie 

 

 

 b) wózki toczne   

  liczba wózków w szt.  

  sposób wykonania wózka  osiowy / bezosiowy  

  rodzaj osi klasyczne / „łamane” / 

bez osi 

 

  rodzaj wózka  skrętny / nie skrętny 

 

 

  koła 

 

 

średnica w mm 

(nowe/zużyte)  

szerokość obręczy w 

mm 

 

  możliwość mocowania osi (pary kół)  w pinolach 

tokarki podtorowej bez demontażu jakichkolwiek 

elementów tramwaju, z wyłączeniem osłon wózków  i 

osłon nakiełków wykonanych w osiach 

 

tak / nie 

 

 

6. maksymalny nacisk statyczny osi wagonu na tor  

przyjmując założenia -obciążenia nominalnego 

kN  

7. Materiały konstrukcji nośnej  Stal, stal/aluminium,  
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(uwaga w przypadku zaoferowania tramwaju o 

konstrukcji stal/aluminium należy określić jakie części 

konstrukcji są stalowe a jakie aluminiowe) 

aluminium 

8. Technologia łączenia konstrukcji nośnej  Spawanie, nitowanie, 

skręcanie, klejenie itp.  

 

9. Jednostkowe zużycie energii przez tramwaj z 

obciążeniem 5 os/m2 na 1 km – spełniające założenia 

opisane w części XI SIWZ 

Wh/km  

10. Oczekiwana gotowość techniczna %  

 

11 

usytuowanie drzwi wszystkie drzwi 

równoległe do osi 

wzdłużnej tramwaju po 

obu stronach tramwaju/ 

nie wszystkie drzwi 

równoległe do osi 

wzdłużnej tramwaju po 

obu stronach tramwaju 

 

12 Zasobnik energii spełniający warunki: 

a) jego pojemność powinna umożliwić zgromadzenie 

min. 1 kWh użytecznej energii uzyskanej podczas 

hamowania tramwaju z prędkości 30 km/h (tzn. 

energii, która będzie mogła w całości zostać 

spożytkowana na jazdę), 

b) w przypadku wyboru trybu jazdy autonomicznej 

(przy naładowanym zasobniku) energia potrzebna 

do jazdy powinna być w pierwszej kolejności 

pobrana z zasobnika. Jazda autonomiczna oprócz 

zjazdu z izolatora sekcyjnego i awaryjnego 

opuszczenia skrzyżowania powinna umożliwiać, w 

przypadku braku zasilania trakcyjnego,  

dojechanie np. do najbliższego przystanku, 

c) wybór jazdy autonomicznej musi spowodować 

wcześniejsze automatyczne odłączenie 

galwaniczne odbieraka prądu oraz wszystkich 

elementów o stopniu ochrony mniejszym niż IP2X 

od źródła napięcia trakcyjnego pochodzącego z 

pokładowego zasobnika energii; dodatkowo przed 

zrealizowaniem jazdy autonomicznej powinien 

automatycznie zostać opuszczony odbierak prądu 

i zablokowany w pozycji złożonej do momentu 

 

 

Tak / Nie 

 

 

 

 

Tak / Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak / Nie 
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wycofania wyboru jazdy autonomicznej; po 

wyłączeniu jazdy autonomicznej odbierak prądu 

nie może samoczynnie się podnieść, 

d) pokładowy zasobnik energii musi mieć możliwość 

ręcznego wyboru trybu zdjęcia napięcia z 

zasobnika (poza mikroprocesorowym układem 

sterowania), 

e) układ pokładowego zasobnika energii musi mieć 

możliwość szybkiego wyłączenia z układu 

tramwaju oraz galwanicznego odłączenia od 

instalacji elektrycznej, 

f) ładowanie zasobnika powinno być realizowane 

tylko i wyłącznie podczas procesu hamowania, 

kiedy nie będzie możliwości zwrotu energii do sieci 

trakcyjnej, występowanie napięcia ponad 60 V na 

pokładowym zasobniku musi być sygnalizowane 

w sposób widoczny dla obsługi nawet po 

wyłączeniu pokładowego źródła zasilania. 

 

 

 

Tak / Nie 

 

 

 

Tak / Nie 

 

 

 

Tak / Nie 

 

 

 

 

13 Poziom hałasu na zewnątrz wagonu z załączoną 

klimatyzacją/wentylacji 

 

dB 

 

14 Poziom hałasu w kabinach motorniczego przy 

załączonej klimatyzacji/wentylacji 
dB 

 

15 Nawiew schłodzonego/nagrzanego powietrza jest 

rozprowadzany po poszyciu sufitu z rozkładem na 

ściany boczne 

TAK/NIE 

 

16 Zastosowane urządzenia 

hydrauliczne/pneumatyczne niewymagają 

zastosowania badań Urzędu Dozoru Technicznego 

TAK/NIE 

 

Niniejsza Oferta została złożona na ……………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do oferty są:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

               

............................ dnia .................................             ........................................................................ 

/ podpis Wykonawcy –

umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele) 

Wykonawcy określony (określeni)  w 

dokumencie rejestrowym/  

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

 

„Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych” 

 

Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w części IV ust. 2  pkt 1)  SIWZ 

 

 

Lp 

 

 

Przedmiot wykonywanej 

dostawy- rodzaj 

dostarczonych wagonów1 

 

 

Data 

rozpoczęcia 

zadania  

 

Data 

zakończenia 

zadania  

 

 

Zamawiający 

(nazwa i adres) 

 

Ilość sztuk 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

1  Należy opisać dostawy w sposób pozwalający na ocenę, czy Wykonawca spełnia warunek udziału 

w postępowaniu określony w części IV ust. 2  pkt 1) SIWZ (w każdej pozycji podać opis i liczbę   

dostarczonych tramwajów) oraz załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. 

 

 

 

 

............................ dnia .................................  

 

 

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

/ podpis Wykonawcy –

umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele) 

Wykonawcy określony (określeni)  w 

dokumencie rejestrowym/  

 

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY 

PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY PODWYKONAWCÓW NA KTÓRYCH ZASOBY 

WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU  

 

 

Lp. 
Części zamówienia, których wykonanie  

Wykonawca powierzy Podwykonawcom 
                  Firma Podwykonawcy 

1 

 
  

2   

3   

 

 

............................ dnia .................................  

 

 

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

/ podpis Wykonawcy –

umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele) 

Wykonawcy określony (określeni)  w 

dokumencie rejestrowym/  

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy 
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Gdańsk, dn. ………..……….                                                                                                

Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na  

 

 

„Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych” 

 

 (Oświadczenie dotyczy art. 138c ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

 

My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………….…… 

 nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

 

(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia  podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów) 

 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

udział towarów w zamówieniu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców: 
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przekracza 50% **    /   nie przekracza 50% ** 

 

(** niepotrzebne skreślić).  

 

............................ dnia ................................. 

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

/ podpis Wykonawcy –

umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele) 

Wykonawcy określony (określeni)  w 

dokumencie rejestrowym/  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  

 

„Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych” 

 

prowadzonym przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. oświadczamy, że 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu * 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*. z Wykonawca .............................................. . W załączeniu przedstawiamy 

informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie 

konkurencji .* 

 

 

 

* - skreślić niewłaściwe 

 

 

............................ dnia .................................  

 

 

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

/ podpis Wykonawcy –

umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele) 

Wykonawcy określony (określeni)  w 

dokumencie rejestrowym/  

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  


