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Znak sprawy 520.261.2.6.2022.AOT                                            Gdańsk, dnia 13.04.2022 r. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, ogłasza 

przetarg nieograniczony sektorowy na „Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń 

klimatyzacji w tramwajach”. 

 

1. Termin realizacji zamówienia – 24 miesięące od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub 

wariantowych. 
 

4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

• posiadają wiedzę i doświadczenie; przy czym Wykonawcy zobowiązani są złożyć  wraz 

z ofertą wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  

krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonywanie w ramach obsługi ciągłej (na  

zasadach ryczałtu) co najmniej 1 usługę serwisową floty składającej się co  

najmniej ze 100 pojazdów tramwajowych wyposażonych w klimatyzację różnych  

typów wraz z podaniem ich rodzaju, dat wykonania, oraz podmiotów, na rzecz 

których te usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że 

usługi te zostały wykonane należycie,  

• pysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

• nie podlegają wykluczeniu. 
 

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na platformie 

zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gait   
 

6. Kryteria dokonywania oceny:  

• cena – 100 % 

7. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2022 r.  o  godz.  9.30 
 

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2,  pok. nr 7, za pośrednictwem 

Platformy, poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty“ oraz równolegle poprzez 

otworzenie kopert z ofertami złożonymi w formie pisemnej. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait


 
 

 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 
 

tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

 

9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. 

 

 
 

 


