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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42584-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Autobusy transportu publicznego
2018/S 020-042584

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.:  +48 583412963
E-mail: przetargi@gait.pl 
Faks:  +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.gait.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 17
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.:  +48 583412963
E-mail: przetargi@gait.pl 
Faks:  +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gait.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

mailto:przetargi@gait.pl
www.gait.pl
https://www.gait.pl
mailto:przetargi@gait.pl
https://www.gait.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa autobusów standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów typu midi dla Gdańskich Autobusów i
Tramwajów Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 11/520/DM/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów miejskich niskopodłogowych wraz z wyposażeniem
elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i
przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ, w ilościach:
Część A - 18 sztuk autobusów standardowych,
Część B - 26 sztuk autobusów wielkopojemnych.
Część C - 2 sztuki autobusów typu midi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie www.gait.pl.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa autobusów standardowych dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100
34121400
48813100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Autobusowa, ul. gen Hallera 142, 80-218 Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 18 szt autobusów standardowych dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

www.gait.pl
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej świadczenia usług utrzymania
technicznego zakupionych autobusów. Szczegółowy zakres zawarto w SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa autobusów wielkopojemnych dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100
34121400
48813100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Autobusowa, ul. gen Hallera 142, 80-218 Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 26 sztuk autobusów wielkopojemnych dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej świadczenia usług utrzymania
technicznego zakupionych autobusów. Szczegółowy zakres zawarto w SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa autobusów typu midi dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100
34121400
48813100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Autobusowa, ul. gen Hallera 142, 80-218 Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 2 sztuk autobusów typu midi dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej świadczenia usług utrzymania
technicznego zakupionych autobusów. Szczegółowy zakres zawarto w SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
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1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odbrębnych przepisów;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) Zdolności technicznej lub zawodowej;
— okreśłone w SIWZ przez zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wraz z ofertą,
2. 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
3.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;
4.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;
5.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
6.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
7.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w przypadku składania oferty na.
1. Część A - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie:
dziesięć milionów złotych). lub inna kwota
2. Część B - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 20 000 000 PLN (słownie:
dwadzieścia milionów złotych). lub inna kwota
3. Część C - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden
milion złotych). lub inna kwota
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część wykonawca powinien spełnić łącznie poszczególne
warunki określone w punktach 1,2,3 powyżej w zależności od tego na jakie części składa ofertę (poszczególne
wartości będą sumowane np. Wykonawca bierze udział w części A i B to powinien posiadać środki finansowe
lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych)).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca::
1. W przypadku składania oferty na część A - dostawa autobusów standardowych - wykaże się zdolnością
zawodową tj. wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania niniejszego warunku tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy
co najmniej 10 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych standardowych przeznaczonych do komunikacji
miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.
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— W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, wykonawca winien wykazać, iż
do upływu terminu składania ofert, wykonawca zrealizował dostawę co najmniej 10 sztuk nowych autobusów
niskopodłogowych standardowych przeznaczonych do komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę
spalin co najmniej Euro VI.
2. W przypadku składania oferty na część B - dostawa autobusów wielkopojemnych - wykaże się zdolnością
zawodową tj wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania niniejszego warunku tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy
co najmniej 15 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych wielkopojemnych przeznaczonych do komunikacji
miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.
— W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, wykonawca winien wykazać, iż
do upływu terminu składania ofert, wykonawca zrealizował dostawę co najmniej 15 sztuk nowych autobusów
niskopodłogowych wielko pojemnych przeznaczonych do komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę
spalin co najmniej Euro VI.
3. W przypadku składania oferty na część C - dostawa autobusów typu midi - wykaże się zdolnością zawodową
tj. wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania spełniania niniejszego warunku tj. w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy co
najmniej 2 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych klasy MIDI przeznaczonych do komunikacji miejskiej z
silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej Euro VI.
— W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, wykonawca winien wykazać,
iż do upływu terminu składania ofert, wykonawca zrealizował dostawę co najmniej 2 sztuk nowych autobusów
niskopodłogowych klasy MIDI przeznaczonych do komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę spalin
co najmniej Euro VI.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na:
— cześć A - w wysokości 420 000 00 PLN, słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100,
— część B - w wysokości 770 000 PLN, słownie:siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— część C - w wysokości 38 000 00 PLN, słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy za wykonanie
przedmiotu zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Zamawiający zapłaci wykonawcy za każdy dostarczony i odebrany autobus cenę jednostkową brutto.
Cena autobusu uwzględnia wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją umowy. Faktura VAT zostanie
wystawiona na każdy pojazd osobno.
2.Ceny obejmują pełne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie w całości przedmiotu umowy. Wykonawca nie
jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
3.Ceny jednostkowe są ostateczne i nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy.
4.Podstawą do wystawienia faktur VAT będą, podpisane przez strony umowy, protokoły odbioru technicznego
autobusów bez zastrzeżeń
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6.Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur VAT do siedziby
zamawiającego. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia konta zamawiającego
7.Za zwłokę w zapłacie należności wynikających z faktur VAT naliczane będą odsetki ustawowe.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić
zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
Podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w.
Formie pisemnej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2018
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