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I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, naprawa i dostawa do Zamawiającego 1 tramwaju typu 
120NaG SWING o nr bocznym 1013, nr fabryczny T812BNA003, rok produkcji 2010, uszkodzone-
go w wyniku zalania wodami opadowymi. 

1) Wymagania ogólne – zakres naprawy 

a) przedmiotem zamówienia jest przywrócenie pełnej zdolności eksploatacyjnej tramwaju ty-
pu 120NaG SWING o nr bocznym 1013, nr fabryczny T812BNA003, rok produkcji 2010, 
uszkodzonego w wyniku zalania wodami opadowymi, 

b) naprawa dotyczy elementów i urządzeń: 
- podwozia wagonu, 
- wózków wagonu, 
- wnętrza przedziału pasażerskiego, 
- kabiny motorniczego, 

c) użyte materiały i zabezpieczenia antykorozyjne muszą zapewniać, co najmniej  
10-letnią eksploatację wagonu tramwajowego bez ujawnienia się ognisk korozji i zmian 
powłoki lakierniczej, rozwarstwiania/pękania materiałów zastosowanych we wnętrzu po-
jazdu, 

d) wymienione elementy i materiały użyte do naprawy tramwaju muszą być fabrycznie nowe. 
Nie dopuszcza się stosowania elementów używanych lub regenerowanych (dotyczy po-
szycia wnętrza pojazdu), 

e) proces naprawy wagonu tramwajowego musi być realizowany metodami o dużym zaa-
wansowaniu technicznym, zapewniającym wysoką dokładność wykonania i montażu ele-
mentów tramwaju. Proces produkcyjny musi być objęty systemem kontroli wewnętrznej 
Wykonawcy, 

f) tramwaj poddany naprawie musi odpowiadać warunkom technicznym określonym w: 
- ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 128), 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków 

technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 
U. Nr 65, poz. 344). 

W budowie, wyposażeniu i dokumentacji tramwaju należy również uzyskać spełnienie wymagań 
zawartych w poniższych dokumentach: 

- PN-EN 60623: 2007 Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwa-
sowe elektrolity. Pojedyncze ogniwa akumulatorowe niklowo-kadmowe, prostopadło-
ścienne, otwarte, 

- PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące 
do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasila-
ne z przekształtników energoelektronicznych, 

- PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania 
ogólne, 

- PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kole-
jowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne, 

- PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie 
publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne, 

- PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie 
publicznym - Część 2- Sprawdzenie parametrów, 

- PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Ko-
ordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne 
i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, 

- PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Ko-
ordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa, 
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- PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane 
urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe, 

- PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagro-
żeniami elektrycznymi, 

- PN-EN 61310-1: 2009 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie 
i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych 
i dotykowych, 

g) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym za pomocą 
Polskich Norm. Wykonawca, który powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne opi-
sywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania i poprawności 
technicznej realizacji umowy w terminach przez siebie wyznaczonych, po wcześniejszym 
zawiadomieniu Wykonawcy, w ramach, której: 
- dokona wstępnej oceny zgodności naprawy tramwaju z wymaganiami SIWZ, 
- Wykonanie naprawy nadwozia tramwaju, 
- wykonanie naprawy przedziału pasażerskiego i stanowiska motorniczego.  

i) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wizytacji w miejscu naprawy wa-
gonu tramwajowego, 

j) w przypadku stwierdzenia w ramach wizytacji przed odbiorczej nieprawidłowości wyko-
nawczych wpływających na poprawność pracy i trwałość elementów tramwajów oraz este-
tykę ich wykonania, Wykonawca na własny koszt ma obowiązek usunięcia występujących 
nieprawidłowości, 

k) koszty transportu i ubezpieczenia wagonu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność za naprawiany wagon tramwajowy do czasu ostatecznego odbioru wagonu 
przez Zamawiającego, 

l) końcowy odbiór wagonu po naprawie następuje po podpisaniu protokołu odbiorczego bez 
wyszczególnionych usterek, 

m) reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej - papierowej lub 
elektronicznej. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez 
Zamawiającego faksem lub e-mailem do Wykonawcy, 

n) Wykonawca przystąpi do naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w ciągu 7 
dni od zgłoszenia. Termin wykonania naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej 
zostanie szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym, pisemnie - faksem lub e-mailem, 

o) w wypadku nieprzystąpienia do naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w wy-
znaczonym terminie, Zamawiający zleci naprawę lub wymianę reklamacyjną i gwarancyj-
ną innej firmie na koszt Wykonawcy. 

2) Wymagania szczegółowe dotyczące naprawy wagonu 

a) Nadwozie wagonu: 

a) rozczłonowanie i wyosiowanie wagonu. 

b) przegląd, czyszczenie i konserwacja obrotnic. 

c) wymiana dolnych ślizgów przegubu Hubnera. 

d) wycięcie i montaż nowych dolnych paneli poszycia zewnętrznego wagonu. 

e) demontaż, wymiana i montaż dolnego oświetlenia zewnętrznego. 

f) usunięcie i nałożenie nowej powłoki antykorozyjnej dolnej części konstrukcji wagonu. 

g) usuniecie i nałożenie nowej powłoki antykorozyjnej podwozia wagonu.  

h) powłoki lakiernicze nowych dolnych paneli muszą charakteryzować się: 
- trwałą spójnością warstw oraz dobrą przyczepnością do podłoża, 
- niezmiennością odcienia koloru w czasie, 
- dużą gładkością powierzchni (brakiem efektu „skórki pomarańczowej”), 



 6

- wysoką odpornością na promienie UV i czynniki chemiczne, w tym środki myjące, 
- wysoką odpornością na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia, z uwzględnieniem  

mycia w myjni mechanicznej, 
- posiadaniem powłoki „antygraffiti”. 

b) Wózki wagonowe: 

a) demontaż, przegląd, naprawa i montaż:  
- montaż silników trakcyjnych, 
- montaż przekładni, 
- montaż układów hamulcowych, 
- montaż agregatów hamulcowych, 
- demontaż, przegląd, naprawa i montaż układów smarowania obrzeży kół, 
- przegląd demontaż, montaż wiązek kablowych wraz z wiązkami przewodów monto-

wanych na podwoziu pojazdu, 

b) oczyszczenie i konserwacja elementów/podzespołów wózków pojazdu. 

c) napełnienie właściwymi smarami i płynami eksploatacyjnymi urządzeń oraz sprawdze-
nie szczelności i prawidłowości działania. 

c) Układ piaskowania: 

a) demontaż elementów układu piaskowania, 

b) przegląd/naprawa podzespołów układu, 

c) oczyszczenie i przegląd zbiorników na piasek, 

d) napełnienie piaskiem i sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzenia. 

d) Część pasażerska wagonu: 

a) demontaż, konserwacja i montaż rampy dla osób niepełnosprawnych, 

b) demontaż, konserwacja i montaż wszystkich płatów drzwi pasażerskich, 

c) demontaż, weryfikacja sprawności i montaż oświetlenia dolnego drzwi pasażerskich, 

d) demontaż układu fotokomórek drzwi, sprawdzenie działania i montaż, 

e) demontaż i montaż nowych wyłożeń laminatów (do linii zalania), 

f) demontaż, wymiana izolacji cieplnej (do linii zalania), 

g) montaż poręczy pionowych pasażerskich, 

h) wymiana siedzisk i oparć foteli pasażerskich, 

i) montaż nagrzewnic w pojeździe (pod siedzeniami i kurtyn drzwiowych), 

j) weryfikacja działania i montaż kasowników. 

e) Kabina motorniczego: 

a) demontaż, oczyszczenie i montaż pulpitu sterującego pojazdu, 

b) demontaż, wymiana i montaż laminatów i izolacji cieplnej wnętrza kabiny motornicze-
go, 

c) demontaż, wymian i montaż zadajnika jazdy w kabinie motorniczego, 

d) montaż fotela motorniczego, 

e) montaż podnóżka motorniczego z podzespołami, 

f) demontaż, wymiana i montaż nagrzewnicy kabiny motorniczego, 

g) oczyszczenie i sprawdzenie urządzeń w szafie za kabina motorniczego oraz wymiana 
akumulatorów na fabrycznie nowe. 
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2. Warunki wykonania zamówienia  

1) Wykonawca odbierze tramwaj do naprawy od Zamawiającego i dostarczy po naprawie do 
odbioru końcowego przez Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego 
– Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.  ul .Wita Stwosza 110. 

2) Koszt transportu i ubezpieczenia tramwaju do i po naprawie ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawiony tramwaj do czasu jego ostatecznego 
odbioru przez Zamawiającego. 

4) Przekazanie do naprawy oraz odbiór naprawionego tramwaju odbywać się będzie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (zespół odbioru) i po-
twierdzone zostanie podpisaniem protokołów: 
- przekazania wagonu tramwajowego do naprawy (Załącznik Nr 5), 
- odbioru technicznego tramwaju po naprawie (Załącznik nr 6). 

5) Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiającego o plano-
wanej dacie odbioru od Zamawiającego tramwaju do naprawy oraz dacie dostawy do Zama-
wiającego tramwaju po naprawie. Zamawiający potwierdzi w formie pisemnej możliwość rea-
lizacji odbioru oraz dostawy w podanym przez Wykonawcę terminie lub wyznaczy inny ter-
min (późniejszy wobec proponowanego przez Wykonawcę). 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dostarczonym po naprawie tramwaju typu 120NaG 
SWING aktualne, pozytywne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, wy-
konanym zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 
w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych 
tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania" (Dz.U. 65 poz. 344), do-
puszczające tramwaj do ruchu. 

7) Odbiór tramwaju zostanie potwierdzony protokołem odbioru technicznego. Data podpisania 
bez zastrzeżeń protokołu odbioru jest początkiem biegu okresu gwarancji. 

8) Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące i maksimum 96 miesięcy gwarancji na: 
- naprawiony tramwaj w zakresie wykonanej naprawy, 
- blachy poszycia zewnętrznego, oraz na perforację korozyjną i powłok lakierniczych w za-

kresie wykonanej naprawy. 

9) Zdemontowane elementy i urządzenia z naprawianego tramwaju należy zwrócić Zamawiają-
cemu.  

II. Warunki reklamacji 

1. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia oraz 
przekaże informacje o planowanym sposobie usunięcia usterki. 

2. Usterka zostanie usunięta niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin 
wskazany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 20 dni roboczych. W przypadku, 
gdy usunięcie usterki wymaga dłuższego terminu z przyczyn obiektywnych o charakterze 
technicznym termin ten może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą 
Zamawiającego. 

3. W wypadku, nieprzystąpienia do wymiany reklamacyjnej lub gwarancyjnej w terminie lub braku 
wykonania usunięcia usterki w terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterki przez inny podmiot 
na koszt Wykonawcy. 

4. Zamawiający, jako dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest 
ustawowo wolny od pracy. 

III. Sposób rozliczania zamówienia 

1. Zapłata będzie dokonywana, po wykonanej naprawie na podstawie podpisanego przez obie 
strony bezusterkowego protokołu odbiorczego zawierającego numer boczny tramwaju. 

2. Zapłata zostanie dokonana przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Na fakturze VAT należy dopisać „ Zalany podczas powodzi tramwaj 1013 po naprawie”. 
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4. Do faktur należy dołączyć protokół zawierający numer boczny tramwaju. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Odbiór od Zamawiającego do naprawy w terminie 30 dni od podpisania Umowy. 

2. Dostawa do Zamawiającego po naprawie w terminie 4 miesięcy od dnia odbioru. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie. 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1) W przypadku, o którym mowa w ust. 1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezen-
towania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w ust. 1. 

3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1., została wybrana, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459). 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:  
a) odmówili podpisania umowy na realizację zamówienia, pomimo że ich oferta została 

uznana, w tym postępowaniu, za najkorzystniejszą, 
b) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia, 

2) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, 

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianym 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary, 

10) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa, w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012, 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku 
od dnia uprawomocnienia się wyroku, 

11) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, 

12) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w rozdziale V. ust 1. SIWZ. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

1) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji, 

2) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

3) Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą, 
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5) Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz. 229, z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w ust. 5. pkt 5), istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy, 

7) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w ust. 5. pkt 5), istniejących między 
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady 
uczciwej konkurencji, 

8) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
złożył wyjaśnień. 

6. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

VI. Przygotowanie oferty 

1.  Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty:  

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż  6 m – cy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wraz 
z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń 
oraz, że zdobył konieczne informacje do sporządzenia oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej, 
o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 

4) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku określonego w rozdz. V ust. 1 
pkt. 2) SIWZ do oferty należy dołączyć wykaz usług wykonanych lub w trakcie realizacji, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie lub w trakcie wy-
konania remontów, naprawy, modernizacji w ilości co najmniej 2 sztuk tramwajów prze-
gubowych z napędem silnikowym prądu przemiennego bądź stałego sterowanego 
impulsowo o wartości minimum 2 000 000,00 (dwa miliony złotych), wraz z podaniem 
ilości, dat napraw i podmiotów, na rzecz których naprawy te zostały wykonane oraz załą-
czeniem dowodów (referencji), czy naprawy zostały wykonane lub są wykonywane należy-
cie (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

5) Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty w sposób i trybie określonym w §7 Rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo-
że żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 
poz. 1126). Dokumenty te składane są w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, 
przetłumaczonych na język polski stosownie do obowiązujących przepisów. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski.  

UWAGA: 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem poprzez adnotację „za zgodność z oryginałem” 
na każdej stronie kopii, dokonaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
wymienionego w dokumentach rejestracyjnych firmy. 

Wszystkie strony wchodzące w skład oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób określony w dokumentach 
rejestracyjnych Wykonawcy lub oferta winna zawierać upoważnienie potwierdzające 
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uprawnienia osoby (osób) podpisujących dokumenty do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz. 

2. Sposób przygotowania oferty 

1) Niedopuszczalne jest składanie ofert alternatywnych lub wariantowych. 

2) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

3) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 

4) Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

5) Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający 
jej dekompletacji.  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własno-
ręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.  

7) Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty 
i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie 
oferty. 

8) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9) Ofertę należy sporządzić na formularzu Zamawiającego, stanowiącym Załącznik Nr 1 
i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty.  

10) Cena powinna być podana: 
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto.  

11) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej 
kopertach, opisanych w sposób następujący: 
− na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Przetarg nie-

ograniczony na naprawę tramwaju typu 120 NaG”, Nr post. 61/520/RR/2017, 
dnia 01.06.2017, godz.10:00” oraz „PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
01.06.2017 GODZ. 10:00”. 

− na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię 
i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta. 

−  

12) Na wniosek Wykonawcy, który pobrał SIWZ, Zamawiający przekazuje odpłatnie Regula-
min. Opłata za Regulamin pokrywa jedynie koszty jego druku oraz przekazania. 

VII. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 
o.o.,  ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój  Nr 17. 

2. Termin składania ofert: 01.06.2017 do godz. 930, 

3. Termin otwarcia ofert: 01.06.2017 godz. 1000 pokój nr 7 lub 20. 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

5. Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być udo-
stępnione, wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębior-
stwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologicz-
ne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 29 ust. 4 Regulaminu. 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 
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8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

9. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wy-
konawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

VIII. Badanie i ocena ofert 

1. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów 
oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczą-
cych treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wy-
konawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 dokony-
wanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania 
i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym, że niedopusz-
czalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-
nych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków za-
mówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawio-
na. 

5.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie 
oraz rachunkowe w obliczeniu ceny. 

6.   Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 
w następujący sposób:  

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostko-
wą, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidło-
wo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada doko-
nanemu obliczeniu ceny, 

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiada-

ją obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia 
wyrażone słownie. 

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
ryczałtowa):  

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia,  

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,     

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.  

7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych doku-
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mentów w wyznaczonym przez siebie terminie, jeżeli z oceny ofert wynika, że po ich uzupeł-
nieniu, mieliby szansę uzyskać zamówienie. 

8.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców 
oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.  

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uwa-
ża się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z REGULAMINEM;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;  

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w § 30 ust. 3 Regulaminu; 

8) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu nie uzupełnił 
braków w dokumentach oferty; 

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

12. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

IX. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną 
zgodnie ze wzorem poniżej. 

Obliczanie punktów:  

SUMA PUNKTÓW 

Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE 



 14

1. Cena – C 90% 

2. Gwarancja – G 10% 

  
Kryterium cena ( C ) 

C cena = 
cena najniższa 

X 90 
cena badana 

 
Kryterium cena ( G ) 

G gwarancja = 
długość gwarancji badanej oferty 

X 10 
najdłuższa ofertowana gwarancja 

 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę al-
bo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każ-
dym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, poda-
jąc uzasadnienie faktyczne i prawne.  

X. Termin związania ofertą 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez cały okres postępowania przetargowego, nie 
dłużej niż 30 dni.  

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofer-
tą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłu-
żenie tego terminu o oznaczony okres. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca w treści oferty wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określo-
nych w SIWZ, to umowa może być zawarta także po upływie terminu związania ofertą.  

XI. Sposób udzielania informacji Wykonawcom 

1. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Py-
tania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający jest obowiązany nie-
zwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
Zamawiającego: 
1) na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, 
2) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyja-
śnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących SIWZ. 

5. Do udzielania informacji o przetargu z ramienia Zamawiającego jest upoważniony 
w sprawach technicznych: 
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1) Kierownik Zaplecza Technicznego Tramwajowego – Jerzy DZIÓBEK, tel. 500-127-876, 
ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk, 

6. W sprawach ogólnych: 
1) Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Materiałowego – Dariusz GŁA-

DYKOWSKI, tel./fax 58 341-29-63, ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk. 

XII. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) nie wpłynęły co najmniej dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego od Wykonawców nie podlegających 
wykluczeniu, 

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w rozdziale IX. ust. 2. SIWZ zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć;  

6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepisy ust. 1. stosuje się odpowiednio.  

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

XIII. Tryb zawarcia umowy 

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ter-
minu 3 dni, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta. 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie 
doręczone wybranemu Wykonawcy. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem za-
wartym w ofercie. Warunki niniejszej specyfikacji stanowić będą integralną część zawartej 
umowy (m.in. przedmiot zamówienia z jego opisem, termin realizacji, warunki płatności). 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, po zawarciu umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego uchyla się od wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzyst-
niejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 
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8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowa-
dzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia 
umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – 
w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmia-
ny przepisów prawa. 

XIV. Istotne postanowienia umowy 

1. Postanowienia ogólne 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wy-
nagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia 
świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Za-
mawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadcze-
nia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane 
w toku postępowania. 

3) W przypadku kontrahenta zagranicznego do umowy będzie zastosowane prawo Rzecz-
pospolitej Polskiej. 

4) Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 
w Gdańsku. 

2. Kary umowne  

1) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 20% wartości brutto umowy, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – 

w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie 
więcej niż 20% wartości brutto tej umowy. 

c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto 
umowy. 

d) za zwłokę w wymianach reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz w usuwaniu wad 
i usterek przedmiotu umowy - w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdy 
dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy. 

2) Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wyko-
nawcę do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie,  iż nie ponosi winy za wystąpie-
nie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynię-
ciu wyjaśnienia Zamawiający ustali czy  nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest 
następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i poinformuje Wy-
konawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

4) Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącz-
nej wysokości 30% wartości brutto umowy.  

5) W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz technicz-
nymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy z pismem wzywającym do niezwłocznego usunięcia uchybień w wykonaniu 
umowy. Nie dostosowanie się z do zaleceń Zamawiającego stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umownej w wysokości 
określonej w pkt. 1. 

6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wy-
konawcy o wysokość kar umownych 
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7) Strony nie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek nie-
wykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających 
z umowy w przypadku siły wyższej. 

8) Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których 
powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane 
w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, ka-
tastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na 
granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite 
lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 
do powiadomienia  o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku 
możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia 
niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji 
w celu wykonania postanowień Umowy. 

9) Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda 
ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowie-
dzenia nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy. 

10) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

3. Zmiany w umowie 

1) Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez 
Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2) Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 

3) Nieistotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty to zmiany, których wartość 
nie przekracza (stosuje się odpowiednio): 
1) 10% wartości umowy na dostawy i usługi, 
2) 15% wartości umowy na usługi budowlane; 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia ta-
kich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, tak-
że w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w  przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wpro-
wadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie za-
warcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich 
zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą 
się zmiany przepisów prawa. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie 
w szczególności, gdy: 
a) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzial-
ności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfi-
kacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.  

7) W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rze-
czowego umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu rea-
lizacji umowy. 

8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmio-
cie umowy (zmiany sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 
projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
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b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalają-
cych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaosz-
czędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów realizacji umowy, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-
nych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wy-
konaniem projektu,  

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) zmiany 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 komu-
nikacyjnych. 

9) Zmiany, o których mowa: 

a)  w ust.8 lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, 
w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofa-
ne z produkcji lub z rynku są wyższe od proponowanych w ofercie. Wzrost wynagrodzenia 
może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż  różnica w cenie materiałów lub urządzeń. 

b) w ust 8 lit. b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrze-
żeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec pod-
wyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wpro-
wadzeniem zmian, o których mowa w ust. 8 lit. b) lub c), jeżeli w okresie gwarancji, osz-
czędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia 
tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Wynagrodzenie w tej części (podwyżka) bę-
dzie wypłacone dopiero po okresie gwarancji. 

c) w ust 8 lit. e)  mogą powodować zwiększenie wynagrodzenia jeśli wymagane prawem 
rozwiązania powodują zwiększenie kosztów, a wykonawca wykaże wysokość zwiększo-
nych kosztów które poniósł   

d) w  ust 8 lit. f) mogą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia w przypadku, gdy 
wprowadzenie zmiany proponuje Zamawiający oraz zmiany powodują faktyczne zwięk-
szenie kosztów wykonania umowy. Wzrost wynagrodzenia będzie ustalony proporcjonal-
nie do zwiększenia kosztów realizacji umowy wynikających z wprowadzonych zmian. 

e) każda ze wskazywanych w ust 3 lit. a) ÷ f) zmian może być powiązana z obniżeniem wy-
nagrodzenia. 

10) Wskazanie powyższych okoliczności zmian Umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiają-
cego do wprowadzenia tych zmian. 

11) Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających bezpo-
średnio z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Cesja wierzytelności 

 Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

XV. Środki ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów Regulaminu. 

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.  
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3. Protest wnosi się w terminie: 
1) 3 dni jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 60 000 Euro; 
2) 5 dni jeżeli wartość zamówienia przekracza 60 000 Euro; 

od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Protest uważa się za wniesiony 
z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

4. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie 
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.  

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony.  

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.  

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  

9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

10. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie 
Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.  

11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10.  

12. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując 
się na te same okoliczności.  

13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 

14. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Jeżeli 
rozstrzygnięcie protestu, z uwagi na złożoność sprawy, wymaga zastosowania 
czasochłonnych procedur (np. uzyskanie wyjaśnień od Wykonawców lub opinii biegłych) 
Zamawiający przedłuża termin rozstrzygnięcia protestu niezwłocznie informując o tym 
Wykonawców. 

15. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

16. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, 
który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.  

17. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub 
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 

18. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców.  

19. Od oddalenia lub odrzucenia protestu odwołanie nie przysługuje. 

XVI. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilne-
go. 

Z A T W I E R D Z I Ł: 
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Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 1 

 

 

 

 

 

 
pieczątka firmy 

OFERTA  CENOWA 

 
naprawa tramwaju typu 120 NaG 

 
 

Dane  oferenta:  

1. Pełna nazwa firmy  

2. Dokładny adres  

3. Województwo  

4. Adres do doręczeń  

5. Osoba do kontaktów 
(imię, nazwisko, nr tel.) 

 

6. NIP, REGON  

7. Nr kierunkowy  

8. Nr telefonu / faksu  

9. Internet  

10. e-mail  

11. Nazwa Banku, 
nr  konta 

 

12. Data sporządzenia 
oferty 

 

13. Adres zamieszkania*  

14. PESEL*  

* dotyczy oferenta, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis 
w CEIDG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis i stanowisko 
upoważnionego przedstawiciela firmy 

………….............................. 
Miejscowość – data 
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pieczątka firmy 

2. Cena: 

 

naprawa tramwaju typu 120 NaG 
 
…………….…….zł netto + ……………zł pod. VAT (……%) = …………………………… zł brutto 
 
brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………… 
gwarancja  w miesiącach: 
 
na wykonaną naprawę …………………………………………………………………………………….. 
 
na blachy poszycia zewnętrznego ……………………………………………………………………… 

Jednostkowa cena ustalone w wyniku postępowania przetargowego nie ulegnie zmianie 
przez cały okres trwania umowy. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

 

 

 

 

 
pieczątka firmy 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
     W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie   

                 przetargu nieograniczonego 

 

 
naprawa tramwaju typu 120 NaG 

 
 

oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.: 

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepi-
sy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadają  wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym, a  także dysponują osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;  

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie ust. V pkt. 4 i 5 SIWZ. 

 

 

Oświadczam (my), że zapoznałem (liśmy) się ze wszystkimi warunkami oraz dokumentami 
przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przyjmuję(my) te warunki bez za-
strzeżeń oraz, że zdobyłem (liśmy) konieczne informacje do sporządzenia oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis  i  stanowisko 
uprawnionego przedstawiciela  firmy 

………….......................... 
miejscowość   -   data 



 24

                                                                                                             ZAŁĄCZNIK Nr 3 

       

 

 

 

 

 
 

pieczątka   firmy 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

     W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie   
                 przetargu nieograniczonego 

 

 
naprawa tramwaju typu 120 NaG 

 
 

 

oświadczamy, że  

 

• nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamó-
wień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.*, 

• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień 
publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.*. W przypadku przynależ-
ności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu za-
mówień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., Wykonawca 
składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis  i  stanowisko 
uprawnionego przedstawiciela  firmy 

………….......................... 
miejscowość   -   data 
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 Załącznik Nr 4 

 

 
 

 

 

 
pieczątka  firmy 

 
WYKAZ NAPRAW 

 
Nr post. 61/520/RR/2017 

Lp. Przedmiot Odbiorca Data 
Ilość 
sztuk 

Kwota 

 

 

     

 

 

     

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie  
wykazanych powyżej dostaw (np. referencje). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis i stanowisko 
uprawnionego przedstawiciela firmy 

 

 
………….............................. 

Miejscowość – data 
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 Załącznik nr 5 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WAGONU TRAMWAJOWGO DO NAPRAWY 

Nr.......... z dnia.................... 

W dniu ………………… na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. Odbyło 

się komisyjne przekazanie wagonu tramwajowego do naprawy typu ………….. o numerze bocz-

nym …………………. 

 
 

Wykonawca        Zamawiający 
          
 
 
 

 

 

 

 

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjątkiem n/w części lub elementów 

Lp Wykaz części/elementów zdemontowanych Wynik Uwagi 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
 
√ - wynik pozytywny 
* - wynik negatywny 

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiającego 

 
1. ……………………………… 3.  ……………………………… 

2. ……………………………… 4.  ……………………………… 

 

 

 

 

 

pieczątka firmowa 

 

 

 

 

pieczątka firmowa 
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Załącznik nr 6 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 

Nr........... z dnia........................... 

Wykonawca: ……………………………………………………… 

Zamawiający: ……………………………………………………. 

Nr Umowy: ………………………………………………………. 

I. Dane określające tramwaj podlegający odbiorowi 

1. Numer taborowy (z rejestru Zamawiającego) …………………………..……………….            

2. Numer identyfikacyjny (nadany przez Wykonawcę)..................................................... 

3. Rok produkcji    ………………………………………………………………………….……                                     

4. Oznaczenie typu     …………………………………………………………………..……….                                                     

II. Wykonane czynności sprawdzające 

1. Dokonano oględzin tramwaju pod kątem warunków SIWZ. 
2. Dokonano sprawdzenia poprawności działania zespołów i podzespołów tramwaju 
3. Przeprowadzono 4 godzinną jazdę próbną na trasach tramwajowych miasta ze sprawdze-

niem działania urządzeń systemowych (lub im równoważnych). 
4. Dokonano wydruków z rejestratora zdarzeń obejmujących poprawność pracy układów. 
5. Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletności i braku widocznych śladów 

uszkodzeń. 

III. Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających 
1. Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzo-

nych czynności i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru technicznego tramwaju. 
2. Przyczyną nie odebrania tramwaju są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji 

punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy* 

* właściwe podkreślić, (wskazać pkt Protokołu i opisać nieprawidłowości poniżej) 

LP Punkt protokołu Punkt SIWZ Nieprawidłowości 

1    

2    

3    

4    

 
Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy 

 


