Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

www.gddkia.gov.pl
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 24, e-mail:
wzp@gddkia.gov.pl
działając na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.)
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT:
w przetargu na dzierżawę fragmentu nieruchomości przeznaczonego pod budowę
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli
operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla
tych stacji, zlokalizowanych na obiektach MOP kat I w ciągu autostrady (odc.
Toruń – Tuszyn oraz odc. Sośnica – Gorzyczki), A2 (odc. Konin – Warszawa), A4
(odc. Jędrzychowice – Krzyżowa, odc. Wrocław – Katowice oraz odc. KrakówKorczowa), drogi ekspresowej S3 (odc. Szczecin – Gorzów Wlk.), S7 (odc. Elbląg
– Kielce), S8 (odc. Zambrów – Ostrów Mazowiecka oraz odc. Wrocław – Kępno)

CEL POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotów, które poprzez złożenie Ofert
wyrażą wolę objęcia w dzierżawę fragmentu obiektów MOP I, zlokalizowanych
w ciągu autostrady A2, A4, S3, S7 oraz S8, na których będzie prowadzona
działalność związana z eksploatacją ogólnodostępnych stacji ładowania
pojazdów elektrycznych.
Dzierżawca będzie odpowiedzialny za budowę oraz eksploatację na swój koszt
i ryzyko ogólnodostępnych stacji ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, zgodnie z przepisami prawa, oraz warunkami przetargu.
W ramach zawartych umów, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz
GDDKiA, czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy.
Okres trwania umowy wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia do 5 lat.
PRZEDMIOTEM SKŁADANYCH OFERT BĘDZIE WYSOKOŚĆ STAŁEGO CZYNSZU
DZIERŻAWNEGO
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informację
o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załączonymi wzorami umów dzierżawy, które
dostępne są na oficjalnej stronie GDDKiA (www.gddkia.gov.pl), pod linkiem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/963/Przetargi-na-dzierzawe-Miejsc-ObslugiPodroznych-MOP

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, nie później niż do dnia 1 lutego 2021 r. do godziny: 12.00.
Przetarg jest jednoetapowy. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone
będzie w języku polskim.
GDDKiA zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu oraz
warunków przetargu bez podania przyczyny lub do zamknięcia przetargu bez dokonania
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

