220.503.03.2021.MK

Gdańsk, 12.04.2021

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

na sprzedaż 12 sztuk tramwajów typu 105 Na.
Przedmiotem nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego jest sprzedaż 12 szt. wagonów
tramwajowych typu 105 Na o numerach bocznych 1203, 1227, 1291, 1292, 1324, 1325, 1339, 1346,
1349, 1350, 1415, 1416, w tym 10 szt. kompletnych i 2 szt. częściowo zdekompletowane.
1.

Brakujące części/podzespoły w wagonie zdekompletowanym (2 szt.) : Choppery i wszystkie moduły
sterujące z szafy za plecami motorniczego.
Wszystkie sprzedawane wagony (12 szt.) nie posiadają wyświetlaczy, kasowników,
sterownika wyświetlaczy/kasowników oraz SIP.

2.

Kupujący dokona wizji lokalnej i samodzielnej oceny przedmiotu zakupu, przed złożeniem oferty.

3.

Odbiór wagonów z Zajezdni Nowy Port w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
Szczegóły zostaną ustalone z Kierownikiem Zajezdni Nowy Port.

4.

Cena minimalna: 7.500,00 zł netto za 1 szt. tramwaju, tj 90.000,00 zł netto za 12szt.
Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

5.

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Sposób zapłaty
Warunkiem przekazania wagonów jest potwierdzenie przez Kupującego wykonania
zapłaty z góry kwoty, za wszystkie 12 szt. wagonów, zgodnie z umową. Płatność na
podstawie faktury Pro forma, wystawionej w dniu podpisania umowy, płatnej w terminie
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5 dni od daty podpisania umowy, na rachunek Sprzedającego: Bank PKO S.A. nr 85 1240
1268 1111 0010 5767 4189
Faktury VAT będą wystawiane przez Sprzedajacego po każdym częściowym odbiorze, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania wagonów Kupującemu.
7.

Odbiór tramwajów przez Kupującego:
Odbiór tramwajów na podstawie potwierdzenia przez Kupującego wykonania zapłaty za
tramwaje, o której mowa w punkcie 6 ogłoszenia.
Miejsce odbioru: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Tramwajowa
Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk.
Dokładny termin odbioru tramwajów zostanie ustalony z Kupującym, ale nie później niż
60 dni od daty podpisania umowy.
Ze względu na specyficzny charakter ruchu na terenie zajezdni oraz konieczność
zapewnienia drożności zajezdni, Sprzedający zastrzega sobie prawo narzucenia godzin
przekazania tramwajów. Kupujący zobowiązany jest dokonać załadunku tramwajów w
sposób nienaruszający ciągłości ruchu oraz organizacji pracy na terenie zajezdni.
Tramwaje będą odbierane w całości, bez konieczności demontażu jakichkolwiek
elementów infrastruktury zajezdni.
W przypadku zwłoki w odbiorze tramwajów, w terminie określonym w pkt 3, Kupujący
zostanie obciążony opłatą postojową w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
Koszty i organizacja załadunku/ transportu tramwajów po stronie Kupującego.
W przypadku zaburzenia w ruchu zajezdni - w tym taboru wykonującego zadania
przewozowe - nie wynikające z wcześniejszych uzgodnień z Sprzedającym, Kupujący
zapłaci karę umowną :
- 500 zł za każdą minutę opóźnienia jednego składu tramwajowego wyjeżdzającego do
wykonywania zadań przewozowych. W przypadku zablokowania wyjazdu wielu składów
tramwajowych wysokość kary będzie sumą kar naliczonych dla poszczególnych opóźnionych
składów.
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- 500 zł za każdorazowe zablokowanie przejazdu taboru tramwajowego powyżej 5 min., w
jakimkolwiek miejscu na terenie zajezdni.
- w przypadku wyrządzenia innych szkód Sprzedającemu, Kupujący zapłaci równowartość
szkód.
Odbiór tramwajów zostanie potwierdzony podpisanym przez obie strony bez
zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym.
8.

Sposób przygotowania oferty.
Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto sprzedającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr r-ku 95 1240 1268 1111
0010 5767 4785 z dopiskiem: „WADIUM na pisemny prztarg ofertowy na sprzedaż 12 szt
tramwajów 105 Na“.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „NIEOGRANICZONY PISEMNY
PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 10 SZTUK TRAMWAJÓW TYPU 105 Na“ do dnia
30.04.2021 do godz. 9:30.
Złożona oferta powinna zawierać obowiązkowo:
 prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Oferty cenowej,
 dowód wpłaty wadium.
Formularz Oferty cenowej dostępny do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego:
https://www.gait.pl/firma/bip/przetargi/

9.

Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul.
Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, w sekretariacie spółki.

10. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 o godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego, tj. Gdańskie
Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 7.
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11. Kupującym zostaje Oferent, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą spośród złożonych ofert.
12. Oferent dokona wizji lokalnej i samodzielnej oceny tramwajów przed złożeniem oferty. Tramwaje

można oglądać przed terminem otwarcia ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Kierownikiem Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Nowy Port, Danielem Gierdziejewskim: ul.
Władysława IV 12, 80-001 Gdańsk, tel. 500 127 874, gierdziejewski@gait.pl.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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