Nr post. 39/520/AM/2019

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na utrzymanie tramwajów na terenie Zajezdni
Tramwajowych Gdańsk-Wrzeszcz i Gdańsk-Nowy Port
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zmianami).
Otwarcie ofert na: „Utrzymanie tramwajów na terenie Zajezdni Tramwajowych GdańskWrzeszcz i Gdańsk-Nowy Port ” odbyło się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 10:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 13.813.884,00 zł brutto.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
1) Saatz Sp. z o.o., ul Postępu 14, 02-676 Warszawa.
Cena złożona w ofercie: 13.520.160,00 zł, w tym:
1) Cena za naprawy serwisowe i utrzymanie serwisowe tramwajów typu 120NaG i
128NG: 9.712.080,00 zł,
2) Cena

za

obsługe

układów

hamulcowych

we

wszystkich

tramwajach

Zamawiającego: 3.808.080,00 zł.
Okres gwarancji:
1) Gwarancja na każdą wymienioną, regenerowaną lub nową część dostarczoną
przez Wykonawcę i zamontowaną w tramwaju w ramach realizacji napraw
serwisowych, utrzymania serwisowego i obsługi układów hamulcowych – 24
miesiące.
2) Gwarancja na wykonane prace i części zamontowane w ramach realizacji napraw
powypadkowych – 24 miesiące.
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Termin wykonania zamówienia: 2 lata od dnia zawarcia umowy.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami par. 6 umowy.

Z poważaniem
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