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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210654-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2022/S 077-210654

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000186615
Adres pocztowy: ul. Jaśkowa Dolina 2
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-252
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Otawa-Tarakan
E-mail: przetargi@gait.pl 
Tel.:  +48 583410021
Faks:  +48 583412963
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/gait

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gait
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gait

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:
1.Modernizacja układów napędowych i sterowania, remont części mechanicznej oraz modernizacja systemu 
informacji pasażerskie monitoringu w 10 tramwajach typu N8C-MF01
Numer referencyjny: 520.261.1.1.2022.KK

II.1.2) Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów napędowych i sterowania (dalej „modernizacja układów”), 
remont części mechanicznej (dalej „remont mechaniczny”) oraz modernizacja systemu informacji pasażerskiej i 
monitoringu (dalej „modernizacja elektroniki pokładowej”) w 10 tramwajach typu N8C-MF01 (dalej „tramwaj typu 
N8C-MF01” lub łącznie „tramwaje typu N8C-MF01”), polegająca na:
1) Modernizacji układów
2) Remoncie mechanicznym
3) Modernizacji elektroniki pokładowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 2 i 3 do umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów napędowych i sterowania (dalej „modernizacja układów”), 
remont części mechanicznej (dalej „remont mechaniczny”) oraz modernizacja systemu informacji pasażerskiej i 
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monitoringu (dalej „modernizacja elektroniki pokładowej”) w 10 tramwajach typu N8C-MF01 (dalej „tramwaj typu 
N8C-MF01” lub łącznie „tramwaje typu N8C-MF01”), polegająca na:
1) modernizacji układów:
a) wymianie instalacji elektrycznej,
b) montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i 
układów sterowania (wymienionych w § 2 ust. 7 umowy),
c) wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie,
d) przeprowadzeniu badania izolacji instalacji elektrycznych;
2) remoncie mechanicznym:
a) naprawie, wymianie i konserwacji części mechanicznych tramwaju typu N8C-MF01,
b) czyszczeniu i konserwacji podwozia,
c) wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia,
d) pracach lakierniczych;
3) modernizacji elektroniki pokładowej:
a) demontażu dotychczasowych urządzeń,
b) wykonaniu instalacji teletechnicznej,
c) montażu i uruchomieniu wideo rejestratora monitoringu, sterownika tablic i kasowników, montażu kamer 
wewnętrznych i zewnętrznych monitoringu,
d) montażu ekranów LCD jednostronnych i dwustronnych,
e) montażu systemu zliczania pasażerów,
f) montażu tablicy kierunkowej wewnętrznej LCD,
g) dostarczeniu niezbędnych licencji na użytkowanie systemu informacji pasażerskiej
i monitoringu,
h) uruchomieniu systemu informacji pasażerskiej i monitoringu,
i) montażu kasowników po regeneracji obudów i podstaw,
j) dostawie 1 szt. komputera serwisowego na potrzeby realizacji modernizacji elektroniki pokładowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 2 i 3 do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja 1 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja 2 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja 3 / Waga: 10
Cena - Waga: 70

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: nie

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
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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 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, wobec których zachodzą okoliczności określone w 
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a) – g) oraz pkt 2 w zw. z pkt 1 lit a-g) ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1, 4, 7, 8, 9 i 10 
ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych 00/100).
b) posiada polisę ubezpieczenia (w całym okresie trwania umowy) od odpowiedzialności cywilnej, zgodnym z § 
2 ust. 1 pkt. 4 Umowy oraz z § 2 ust.2 pkt. 6 Umowy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie) zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) wymianę lub montaż 
instalacji elektrycznych w co najmniej 10 tramwajach,
b) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie) 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 10 tramwajach,
c) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie) zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) remont mechaniczny 
tramwaju polegający na naprawie, wymianie, konserwacji części mechanicznych tramwaju, czyszczeniu, 
konserwacji podwozia, wymianie uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia, pracach lakierniczych w co 
najmniej 10 tramwajach.
Warunki a) i b) i c) muszą być spełnione łącznie.
LUB
d) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie) zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) co najmniej 1 dostawę 
fabrycznie nowych wieloczłonowych, całkowicie lub częściowo niskopodłogowych wagonów tramwajowych, 
wyposażonych w układ napędowy prądu przemiennego (sterowanie tranzystorowe IGBT, cyfrowe) o łącznej 
liczbie, nie mniejszej niż 10 sztuk

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, wobec których zachodzą okoliczności określone w 
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a) – g) oraz pkt 2 w zw. z pkt 1 lit a-g) ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1, 4, 7, 8, 9 i 10 
ustawy Pzp.
3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności: wadium w pieniądzu powinno 
znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert) i utrzymuje nieprzerwanie 
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 
ust. 2 ustawy Pzp..
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) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
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Miejsce:
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, Polska, sala konferencyjna nr 
7

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022
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