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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309576-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2017/S 149-309576

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

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

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

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Naprawa i modernizacja tramwajów typu N8C – MF01 i N8C – MF18 oraz modernizacja układów napędowych i
sterowania w tramwajach typu N8C – MF18.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dla
Części I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania1)
Wykonawca dokona naprawy 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacji ich układów napędowych i
sterowania na terenie Wykonawcy.

mailto:przetargi@gait.pl
www.gait.pl
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Dla Części II – Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu
N8C-MF18 na terenie Wykonawcy lub u Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz ul.
Wita Stwosza 110.
Dla Części III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania
1. Wykonawca dokona naprawy jednego tramwaju typu N8C-MF18 i modernizacji jego układu napędowego i
sterowania na terenie Wykonawcy.
Kod NUTS PL

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania
1) Naprawa zalanych podczas powodzi 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:
a) naprawie, wymianie, konserwacji części mechanicznych tramwaju,
b) czyszczeniu, konserwacji podwozia,
c) wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia,
d) pracach lakierniczych,
e) pracach elektrycznych.
2) Modernizacja układów napędowych i sterowania w 2 tramwajach typu N8C-MF01 polegająca na wymianie
instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów
trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.
Część II – Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18
1) Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18 polegająca na wymianie
instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów
trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.
Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania
1) Naprawa uszkodzonego podczas wypadku drogowego tramwaju typu N8C-MF18 polegająca na:
a) odbudowie członu A tramwaju,
b) naprawie poszycia członu A,
c) wymianie szyb kabiny motorniczego i bocznych w członie A,
d) wymianie uszkodzonego wyłożenia wewnętrznego tramwaju,
e) wymianie łożysk czopu skrętu belki bujakowej członu A,
f) wymianie łożysk czopu skrętu przegub 1,
g) wymianie zderzaka i części ramy.
2) Modernizacja układu napędowego i sterowania w tramwaju typu N8C-MF18 polegająca na wymianie
instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów
trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000, 50222000

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

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy dla
Części I i III zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy dla
Części II zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III zawarto w Załączniku Nr 2 do wzoru Umowy dla
Części I i III zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 600 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF01 oraz modernizacja ich układów napędowych i sterowania
1) Krótki opis:

1) Naprawa zalanych podczas powodzi 2 tramwajów typu N8C-MF01 polegająca na:
a) naprawie, wymianie, konserwacji części mechanicznych tramwaju,
b) czyszczeniu, konserwacji podwozia,
c) wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia,
d) pracach lakierniczych,
e) pracach elektrycznych.
2) Modernizacja układów napędowych i sterowania w 2 tramwajach typu N8C-MF01 polegająca na wymianie
instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów
trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000, 50222000

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy dla Części I
i III zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)

Część nr: 2
Nazwa: Część II – Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18
1) Krótki opis:
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1) Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18 polegająca na wymianie
instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów
trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000, 50222000

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy dla Części
II zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

Część nr: 3
Nazwa: Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania
1) Krótki opis:

Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF18 oraz modernizacja jego układu napędowego i sterowania
1) Naprawa uszkodzonego podczas wypadku drogowego tramwaju typu N8C-MF18 polegająca na:
a) odbudowie członu A tramwaju,
b) naprawie poszycia członu A,
c) wymianie szyb kabiny motorniczego i bocznych w członie A,
d) wymianie uszkodzonego wyłożenia wewnętrznego tramwaju,
e) wymianie łożysk czopu skrętu belki bujakowej członu A,
f) wymianie łożysk czopu skrętu przegub 1,
g) wymianie zderzaka i części ramy.
2) Modernizacja układu napędowego i sterowania w tramwaju typu N8C-MF18 polegająca na wymianie
instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów
trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000, 50222000

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III zawarto w Załączniku Nr 2 do wzoru Umowy dla Części
I i III zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) Część I i III – 90 000 PLN
2) Część II – 54 000 PLN
2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.2 ustawy Pzp.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Część I i III Umowy osobno za każdy odebrany naprawiony i
zmodernizowany tramwaj, którego naprawa i modernizacja układu napędowego i sterowania potwierdzona
została podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju po naprawie
i modernizacji (Załączniki Nr 7 i Nr 8 do Umowy), kwotę określoną zgodnie z postanowieniami ustępu 1, na
podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, na każdy tramwaj osobno. Wykonawca dla
każdego tramwaju po naprawie i modernizacji wystawi dwie faktury VAT, osobno za dokonaną naprawę i osobno
za modernizację układu napędowego i sterowania.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Część II Umowy osobno za każdy odebrany, zmodernizowany tramwaj,
którego modernizacja układu napędowego i sterowania potwierdzona została podpisanym przez obie strony
Umowy bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju po modernizacji (Załącznik Nr 4 do Umowy),
kwotę określoną zgodnie z postanowieniami ustępu 1, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
Faktury VAT, na każdy tramwaj osobno.
3. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
4. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252
Gdańsk, NIP 2040000711.
5. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy, osobno za każdy tramwaj, zostanie uregulowana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
7. Cena ustalona w Umowie jest ostateczna i nie podlega zmianie.
8. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia spełnianie przez nich
warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia
przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

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

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3. Oświadczenia i dokumenty,
jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący:
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a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (Dział II,
III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy, Pzp, część IV w
zakresie odpowiednim do warunków określonych w Dziale IV ust.2. pkt 1 SIWZ, Dziale VI),
b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do
udostępnianego zasobu (odpowiednio Dział II, Dział III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w
art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w Dziale
IV ust.2. pkt 1 SIWZ, Dziale VI),
2) Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ
polega na zasobach innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że będzie dysponował tymi zasobami, w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, składa dokumenty (np. zobowiązanie według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), z których będzie wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) oraz czy inne podmioty na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich
podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) Wykaz usług odpowiadających opisowi warunku w zakresie zdolności techniczne i zawodowej (Dział IV
ust.2. pkt. 1), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, 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;
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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
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dokument potwierdzający, 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;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ);
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit a)-c) oraz 14,
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;
7) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku
braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają
miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce
zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8) 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;
9) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 6 do SIWZ);
10) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga
się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
11) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
5. 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 o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 3 i 4, 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 lub zdrowotne albo, że 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
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
2) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4 ppkt 6 oraz 8 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego)
składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający 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, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt 3 ppkt od 3 do 10, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
9. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w Dziale IV ust.2, składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą
być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien
dokonać odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. 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.
12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione
warunki udziału w
postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje odpowiednią zdolnością finansową tj.
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie
mniejszą niż:
1) Część I i III – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)
2) Cześć II – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełnione
warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
1) dla Części I i III zamówienia:
a) 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) wymianę lub montaż instalacji elektrycznych, w co najmniej 2 pojazdach szynowych,
b) 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) naprawę, w co najmniej 2 pojazdach szynowych.
Warunki a) i b) muszą być spełnione łącznie.
2) dla Części II zamówienia:
a) 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) wymianę lub montaż instalacji elektrycznych, w co najmniej 2 pojazdach szynowych,

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
83/520/MN/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.9.2017 - 09:30

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

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.9.2017
Miejscowość
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Gdańsk
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w
formie pisemnej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.8.2017


