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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440085-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Elektryczność
2018/S 194-440085

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
0000186615
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.:  +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl 
Faks:  +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: 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.
PL634
ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 17
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.:  +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl 
Faks:  +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gait.pl
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www.gait.pl
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mailto:przetargi.pzp@gait.pl
https://www.gait.pl


Dz.U./S S194
09/10/2018
440085-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 6

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

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla 8 stacji prostownikowych oraz trzech zajezdni Gdańskich Autobusów i
Tramwajów Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 90/520/DM/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z poz. zm.)dla jedenastu punktów odbioru:
a) ośmiu stacji prostownikowych, dzierżawionych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. od
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, na podstawie Umowy dzierżawy nr 1/UT/2008 infrastruktury tramwajowej na
terenie Miasta Gdańska zawartej w dniu 31.12.2008 r.
b) trzech zajezdni będących własnością Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
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: 21 790 MWh, w tym:
a) według taryfy B23 – 19 375 MWh
b) według taryfy B22 – 2 415 MWh

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 055 280.00 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z poz. zm.)dla jedenastu punktów odbioru:
a) ośmiu stacji prostownikowych, dzierżawionych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. od
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 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: 21 790 MWh, w tym:
W tym:
Szczyt przedpołudniowy 4 800 MWh
Szczyt popołudniowy 2 880 MWh
Reszta doby 11 695 MWh
b) według taryfy B22 – 2 415 MWh
W tym:
Szczyt 691 MWh
Reszta doby 1 724 MWh
c) Moc umowna w poszczególnych miesiącach dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie:
Dla grupy taryfowej B 23 – maks. – 8 650 kW, min. – 5 450 kW;
Dla grupy taryfowej B 22 – maks. – 905 kW, min. – 505 kW;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 055 280.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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

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:
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1. koncesji wymaganej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie
obrotu energią elektryczną;
2. oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej na okres realizacji zamówienia z
Energa Operator S.A.
3. JEDZ
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4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. oświadczenia 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 wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia tj.:
Przedstawił wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego w ilości nie mniejszej niż
20 GWh/rok., a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich ilości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, w ilości dostawy energii elektrycznej nie mniejszej niż wskazana powyżej.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN, słownie: sto tysięcy złotych

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Płatności za zużytą energię elektryczną dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionych przez
Wykonawcę faktur VAT, dla wszystkich punktów poboru łącznie. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na
koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników
pomiarowych od OSD.
2. Do każdej faktury Wykonawca dołączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w
poszczególnych strefach doby, indywidualnie dla każdego punktu poboru.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię, Wykonawca dokona korekt
uprzednio wystawionych faktur VAT.
6. W przypadku

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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1) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców
składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego - w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa
Konsorcjum lub umowa spółki cywilnej). W przypadku szczegółowego określenia zakresu udzielonego
pełnomocnictwa w Części II w lit. B JEDZ i złożenie w tym zakresie oświadczenia woli w treści JEDZ, a także
prawidłowego (zgodnie z zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu JEDZ.

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: 15/11/2018
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: 15/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 17, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
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Co roku

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

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:
05/10/2018
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