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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176649-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2019/S 074-176649

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 070-166546)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie tramwajów na terenie Zajezdni Tramwajowych Gdańsk-Wrzeszcz i Gdańsk-Nowy Port
Numer referencyjny: 39/520/AM/2019

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są naprawy powypadkowe, naprawy serwisowe, utrzymanie serwisowe oraz obsługa
układów hamulcowych w tramwajach Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166546-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi.pzp@gait.pl
www.gait.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 070-166546

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion
złotych),
2) posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 1 pkt 1) Zamawiający
żąda od Wykonawcy informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, odpowiadającej opisowi warunku w zakresie
określonym w ust. 1 pkt 1).
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 1 pkt 2) Zamawiający żąda
od Wykonawcy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
odpowiadającej opisowi warunku w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową lub techniczną, tj. 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) usługi dotyczące utrzymania
sprawności technicznej taboru tramwajowego typu 120NaG i 128NG, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1
000 000,00 PLN netto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości netto, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane.
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedstawi wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających
następujące wymagania:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166546-2019:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S74
15/04/2019
176649-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 4

15/04/2019 S74
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

a) co najmniej 5 osób (maksymalnie 10 osób) zatrudnionych na umowę o pracę, które posiadają 3-letnie
doświadczenie dotyczące napraw i serwisu tramwajów niskopodłogowych,
b) co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają pozwolenie na kierowanie tramwajem (w
celu przetestowania naprawionego tramwaju),
c) co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym obsługi i napraw urządzeń firmy Medcom, z wyłączeniem układu zasilania i układu napędowego, o
których mowa w Rozdz. II ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ,
d) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada certyfikat spajania niezbędny do
wykonywania napraw powypadkowych,
e) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym obsługi układów hamulcowych.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 1 pkt 1) Zamawiający
żąda od Wykonawcy wykazu usług odpowiadających opisowi warunku w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej w ust. 1 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, wartości netto i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik
nr 4 do SIWZ. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 1 pkt 2) Zamawiający
żąda od Wykonawcy wykazu osób odpowiadających opisowi warunku w zakresie określonym w ust. 1
pkt 2), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Zamiast:
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
opisane przez Zamawiającego w Rozdz. IV ust. 1 i 2 SIWZ, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy;
— w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,
— w celu dokonania oceny ofert.
Dokumenty dołączane do oferty:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdz. IV ust. 3 pkt 1) SIWZ,
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o którym mowa w Rozdz. IV ust. 3 pkt 2) SIWZ,
Powinno być:
Zamawiający uzupełnia wskazany punkt (sekcja III.1.4. niniejszego ogłoszenia) o następujący zapis:
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Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego Oferta zostanie najwyżej
oceniona, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom (termin na złożenie
dokumentów zostanie zgodnie z przepisami ustawy określony przez Zamawiającego w wezwaniu).
1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.1.2. ust. 2 i 3 oraz III.1.3. ust. 2 i 3 niniejszego ogłoszenia.
2) 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.
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 z wyłączeniem
pkt. 13 lit. d ustawy Pzp, 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.
4) 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.
5) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń – zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
7) 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).
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 17.
Powinno być:
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 7.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


