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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125588-2022:TEXT:EN:HTML

Poland-Gdansk: Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane
2022/S 048-125588

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity
I.1) Name and addresses

Official name: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
National registration number: 0000186615
Postal address: ul. Jaśkowa Dolina 2
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-252
Country: Poland
Contact person: Anna Otawa-Tarakan
E-mail: przetargi@gait.pl 
Telephone:  +48 583410021
Fax:  +48 583412963
Internet address(es):
Main address: www.gait.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/gait

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://
platformazakupowa.pl/pn/gait
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/gait

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
dostawa żurawia na podwoziu samochodowym do wkolejenia tramwajów
Reference number: 520.261.1.10.2021.IGC

II.1.2) Main CPV code
42414000 Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

II.1.3) Type of contract
Supplies

II.1.4) Short description:
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dostawa żurawia na podwoziu samochodowym do wkolejenia tramwajów. Opis przedmiotu zamówienia zawiera 
Załącznik nr 1 do SWZ. Termin wykonania zamówienia wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

II.1.5) Estimated total value

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2) Description

II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:
Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk

II.2.4) Description of the procurement:
dostawa fabrycznie nowego żurawia na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów przez Pogotowie 
Techniczne

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 8
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on 
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 2.Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec 
którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 z zastrzeżeniem, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym 
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 3-6, a także art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3) Technical and professional ability
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Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 
108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 z zastrzeżeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 3-6, a także art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca wykaże, że posiada środki na koncie lub zdolność kredytową 
w wysokości nie niższej niż 500 000 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)

III.1.6) Deposits and guarantees required:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł.
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno 
znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądz,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz.310 ze zm.)

III.2) Conditions related to the contract

III.2.2) Contract performance conditions:
zgodnie z Załączikiem nr 7 SWZ

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 09:30

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/06/2022

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
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Date: 22/04/2022
Local time: 10:30
Place:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w
Gdańsku, Polska, sala konferencyjna nr 7

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3) Additional information:

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Telephone:  +48 224587702
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Telephone:  +48 224587702
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/03/2022
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