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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99479-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2018/S 045-099479
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
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
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja układów napędowych i sterowania w 13 tramwajach typu N8C-MF18 i 8 tramwajach typu N8CMF01
Numer referencyjny: 12/520/AM/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów napędowych i sterowania w 13 tramwajach typu N8CMF18 i 8 tramwajach typu N8C-MF01 polegająca na:
a) wymianie instalacji elektrycznej,
b) montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i
układów sterowania,
c) oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.
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: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca wykona modernizację tramwajów na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego - Gdańskich
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja układów napędowych i sterowania w 13 tramwajach typu N8C-MF18 i 8 tramwajach typu N8CMF01 polegająca na:
a) wymianie instalacji elektrycznej,
b) montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i
układów sterowania (wymienionych w § 2 ust. 6 Umowy),
c) oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie www.gait.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na prace związane z modernizacją tramwajów / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6)

Szacunkowa wartość

06/03/2018
S45
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S45
06/03/2018
99479-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
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: nie

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
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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:
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) Zdolności technicznej lub zawodowej;
— określone w SIWZ przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. 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:
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Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
odpowiednią zdolnością finansową tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 400
000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
a) w okresie ostatnich 3 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 3 tramwajach,
b) w okresie ostatnich 3 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)
modernizację układów napędowych oraz układów sterowania w tramwajach polegającą na wymianie układu
napędowego prądu stałego chopperowego (sterowanie tyrystorowe, analogowe) na układ napędowy prądu
przemiennego (sterowanie tranzystorowe IGBT, cyfrowe), w co najmniej 3 tramwajach.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy osobno za każdy odebrany, zmodernizowany tramwaj, którego
modernizacja potwierdzona została podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego tramwaju po modernizacji i uruchomieniu napędów, kwotę określoną w § 5 wzoru umowy (wzór
umowy dostępny na stronie Zamawiającego - www.gait.pl), na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę Faktury VAT, na każdy tramwaj osobno.
2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
3. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252
Gdańsk, NIP 2040000711.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, osobno za każdy zmodernizowany tramwaj, zostanie
uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

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. 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.
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

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: 12/04/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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
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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:
1. 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.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
3. 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.4.4)

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:
02/03/2018
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