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Nr post.65/520/KK/2017                                                                                                                                              Gdańsk, dnia  06.06.2017 r. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę  15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, 

dwukierunkowych“. 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o.o.  jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz 2164, z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej 

informacje,  o których mowa  art. 86 ust. 3 i 4, ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Otwarcie ofert na „ Dostawę  15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych” odbyło się w dniu 06.06.2017 r. o godz. 

10:00 w siedzibie Zamawiającego. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  138.375.000,00 

zł brutto  – zamówienie podstawowe 15 sztuk tramwajów,  132.840.000,00 zł brutto – prawo opcji - 15 sztuk tramwajów. 
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Nr oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 
Okres gwarancji 

1. 

Pojazdy Szynowe PESA 

Bydgoszcz S.A. ul.Zygmunta 

Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz  

138.375.000,00 zł brutto  

 

1. 7.200.000,00 zł netto za 

1 pojazd  

2. 1.350.900,00 zł netto za 

specjalistyczne 

wyposażenie obsługowe 

3. 229.200,00 zł netto za 

pakiet eksploatacyjno-

naprawczy 

4. 2.919.900,00 zł brutto –

za pakiet naprawczy 

 

18 miesięcy od dnia  

pisemnego 

poinformowania 

Wykonawcy o 

uzyskaniu 

finansowania 

zewnętrznego ze 

środków 

pochodzących 

z programów 

operacyjnych 

finansowanych 

z budżetu UE. 

Dostawa pierwszych 

5 sztuk tramwajów w 

ciągu 11 miesięcy od 

powiadomienia. 

Zasady i 

terminy 

płatności 

określone 

we wzorze 

umowy – 

Zał. Nr 8 

do SIWZ. 

a) Gwarancja całopojazdowa przez 

okres co najmniej 60 miesięcy od daty 

końcowego odbioru stwierdzonego 

protokołem zdawczo-odbiorczym, bez 

limitu kilometrów. 

b) Wykonawca udziela również dla całej 

struktury nadwozia, blach poszycia 

zewnętrznego, oraz poszycia  dachu 12 

letniej gwarancji na perforację 

korozyjną. 

c) Wykonawca udziela 10 letniej 

gwarancji na zewnętrzne powłoki 

lakiernicze. 

d) Wykonawca udziela 10 letniej 

gwarancji na wady masowe. 

e) Wykonawca udziela 10 gwarancji na 

szkielet nadwozia w zakresie pękania 

konstrukcji pod warunkiem spełnienia 

wymogów eksploatacyjnych. 

 

 

 
 


