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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 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz 1579, z późniejszymi zmianami)zwanej dalej ustawą 
Pzp, oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy Pzp, jak 
również zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zamawiającym jest : 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp.  z  o.o.  (GAiT 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 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, których oferta 
odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia 
wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej SIWZ). 

6. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto słów GAiT Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 

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

8. Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowią jej integralną część. 

 

Część II. Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dla jedenastu punktów odbioru: 

a) ośmiu stacji prostownikowych, dzierżawionych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje 
Sp. z o.o. od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, na podstawie Umowy dzierżawy nr 
1/UT/2008 infrastruktury tramwajowej na terenie Miasta Gdańska zawartej w dniu 
31.12.2008r.   

b) trzech zajezdni będących własnością Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.   
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2) Osiem stacji prostownikowych rozliczanych jest  w grupie taryfowej B23, trzy zajezdnie 
(dwie tramwajowe i jedna autobusowa) – w grupie taryfowej B22.   

3) Wielkość zapotrzebowania na energię – szacunkowa łączna ilość: 22 305  MWh, w tym: 

a) według taryfy B23 – 19 870 MWh 

w tym: 

Szczyt przedpołudniowy 4 820 MWh 

Szczyt popołudniowy 2 895 MWh 

Reszta doby  12 155 MWh 

b) -  według taryfy B22 –  2 435 MWh 

 w tym: 

   Szczyt   715 MWh 

   Reszta doby  1 720 MWh  

c) Moc umowna w poszczególnych miesiącach dla wszystkich punktów odbioru wynosi 
łącznie: 

Dla grupy taryfowej B 23   – maks. – 8750 kW, min. – 5 550 kW; 

Dla grupy taryfowej B 22   – maks. – 885 kW, min. – 500  kW; 

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację, opis punktów odbioru 
i zapotrzebowanie na energię w poszczególnych strefach doby oraz miesięczne wielkości 
mocy zamówionej, zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 

5) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla wszystkich obiektów, do których 
dostarczana będzie energia jest ENERGA OPERATOR S.A. 

6) Zamawiający oświadcza, że Usługi dystrybucji świadczone są przez OSD na podstawie 
zawartych z ENERGA OPERATOR SA umów. 

7) Układy pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach odbioru wymienionych w 
załączniku nr 9 do SIWZ dostosowane są do zasady TPA. 

8) W roku 2017 dostawa energii elektrycznej do wszystkich punktów odbioru, na których 
zawarte są Umowy na świadczenie usług dystrybucji, odbywała się na podstawie Umowy 
nr 115/520/2016/KK z dnia 28.11.2016 r. 

9) W/w umowa na dostawę  energii obowiązuje  do dnia 31.12.2017 roku. 

10) Klasyfikacja  wg  wspólnego  słownika  zamówień  publicznych:  nr  CPV 09.31.00.00 

11) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 9. 

 

2. Warunki wykonania zamówienia 

1) Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.  

2) Podana wielkość zużycia jest wielkością szacunkową. Ewentualna zmiana szacowanego 
zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 
rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej zgodną z oferowaną ceną. 
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3) Zamawiający oświadcza, że podana w załączniku nr 9 wielkość zużycia stanowi jedynie 
szacunkową wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych 
potrzeb, związanych ze świadczeniem przez Zamawiającego usług przewozowych w 
komunikacji tramwajowej. Niezależnie od zużycia, Wykonawca zobowiązany jest w 
każdym przypadku stosować w rozliczeniach oferowaną, jednostkową  cenę energii. 

4) Zamawiający oświadcza, że ilość punktów odbioru wskazanych w Załączniku nr 9 do 
SIWZ może ulec zmianie wynikającej zarówno z likwidacji obiektu, jak i włączeniu do 
eksploatacji nowych obiektów. 

5) W przypadku dodatkowych punktów odbioru, rozliczenie odbywać się będzie według tej 
samej stawki rozliczeniowej. 

6) Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Zamawiającego, w tym 
zgłaszanie grafików handlowych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest 
Wykonawca dostawy energii elektrycznej, który to bilansowanie prowadzi. 

7) Oferowana cena jednostkowa energii elektrycznej musi uwzględniać wszystkie 
dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 
szczególności z dokonywania bilansowania handlowego oraz stałe koszty opłat 
handlowych. 

8) Wykonawca dopełni wszystkich formalności związanych z procedurą obowiązującą dla 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

9) Do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz 
wszelkich niezbędnych dokumentów z tym związanych. 

10) Dostawy energii przez Wykonawcę winny bezwzględnie rozpocząć się od dnia 
01.01.2018 roku. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca skutecznie przeprowadzi 
zgłoszenie zmiany sprzedawcy w OSD w terminie gwarantującym sprzedaż energii od 
dnia 01.01.2018r. 

11) Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby 
odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 
energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

 

3. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

 

Część III.  Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

 

Część IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia 
Wykonawców. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia ich spełniania 
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IV.1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 

2. zdolności technicznej lub zawodowej; 

- opisane przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8  ustawy Pzp. 

 

IV.2. Opis warunków 

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 

1) posiada koncesję wymaganą zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), w zakresie obrotu 
energią elektryczną; 

2) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, Wykonawca wykonał dostawy energii elektrycznej dla odbiorcy 
końcowego w ilości nie mniejszej niż 20 GWh/rok; W przypadku wykazania umów 
wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dokonał sprzedaży energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż wskazana 
powyżej. 

 

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają 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: 

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 (część 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 części IV.2. 
pkt 1 siwz, część 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 część II, część 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 części IV.2. pkt 1 siwz, część 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 
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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. 

3. 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 dostaw odpowiadających opisowi warunku w zakresie zdolności technicznej i 
zawodowej (część IV.2. pkt 1 ppkt 2), 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) koncesja wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), w zakresie obrotu energią 
elektryczną; 

3) oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej na okres 
realizacji zamówienia z ENERGA OPERATOR S.A. 

4) 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); 

5) 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; 

6) 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 
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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.   

7) 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; 

8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik 6 do siwz); 

9) 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); 

4. 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. 

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

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 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 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 3 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 3 ppkt 10 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

6. 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. 

7. 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 11, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w części IV.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. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

10. 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. 

11. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. 

 

IV.3. Wykonawcy występujący wspólnie 

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. 
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IV.4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Powierzenie realizacji części 
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
prawidłową realizację tego zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych 
podwykonawców. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, których 
wykonanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, wymagane jest posiadanie 
przez podwykonawcę takich uprawnień. 

4. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na które zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. 

 

 

Część V. 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 oraz faksu jest niedopuszczalna dla 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 podstaw wykluczenia dla których zgodnie z przepisami prawa 
wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W 
przypadku przekazywania korespondencji faksem 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: Barbara Tabaka,  tel/fax: 58 341-90-71, od poniedziałku 
do piątku w  godz. od 08:00 do 14:00, e-mail: tabaka@gait.pl 

2) sprawach formalno-proceduralnych: Dariusz Gładykowski, tel.: 58 341-29-63; od 
poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00, e-mail: gladykowski@gait.pl. 

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 pisemnie lub faksem na adres GAiT 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 pkt 1. 
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6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt.4 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. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 6. 

8. 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. 

9. 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 VI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 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. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek 
bankowy Zamawiającego: 95 1240 1268 1111 0010 5767 4785  z dopiskiem ,,Wadium w 
postępowaniu Dostawa energii elektrycznej”. 

4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy 
załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie 
określonej w pkt 2 ppkt 2-5 zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał 
właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą.  

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. ppkt 4. 
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7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie punktu 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy 
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

 

Część VII. Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi  60 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

 

Część VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta składa się z : 

1) Wypełnionego formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1 do SIWZ. 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia (JEDZ), o którym mowa w części IV.2. pkt 3  SIWZ; 

3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów na zasadach 
określonych w art. 22a, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu 
wykazania spełnienia warunków;  



Dostawa energii elektrycznej dla 8 stacji prostownikowych oraz 3 zajezdni Gdańskich Autobusów i Tramwajów 
Sp. z o.o. 

 

 
 

13 

 

4) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on 
dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, 
których adres internetowy Wykonawca wskazał. W przypadku wskazania bazy 
danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający 
może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia 
dokumentu na język polski. 

5) pełnomocnictwa wskazującego, że 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; 

6) dowodu wniesienia wadium; 

2. 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 
polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

3. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w 
jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu 
zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na 
„Dostawa energii elektrycznej dla 8 stacji prostownikowych oraz 3 zajezdni GAiT                        
Sp. z o.o.  Nie otwierać przed 13.11 2017 r.” 

4. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  

6. Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty. 

7. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być czytelne oraz podpisane, w taki sam 
sposób jak oferta, przez Wykonawcę. 

8. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 

9. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, 
informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, 
oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o 
zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać 
również w formularzu oferty. Jednocześnie Wykonawca obowiązany jest wykazać, że 
zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem 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”. 
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12. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w 
ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 
powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 

 

Część IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę  należy złożyć  w sekretariacie (pok. Nr 17) siedziby Spółki GAiT Sp. z o.o.,  
ul. Jaśkowa Dolina 2  w Gdańsku.  

2. Termin składania ofert upływa dnia  13.11.2017 r. o godz. 9:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017r. o godz. o godz.10:00 w siedzibie Gdańskich 
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.  ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. 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. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach 

 

 

Cześć 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 z dokładnością co do grosza. 

2. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz). 

3. Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie koszty oraz opłaty związane z 
wykonaniem zamówienia, w szczególności dokonywania bilansowania handlowego, 
akcyzy, innych opłat i podatków. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 
złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który 
będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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Część XI. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 100% 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto. Pozostałe 
oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem: 

                                                                            Cena oferty z najniższą ceną 

    Ilość punktów uzyskanych za       C =   ---------------------------------------------------  x 100 

           kryterium cena                                                cena oferty badanej 

 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 

 

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: 

1) 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, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

- 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.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, 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. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 8 do siwz. 

 

Część XIII. 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 
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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. 

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 pkt. 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. 

 

                                                                                                      ZATWIERDZIŁ 
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