Nr post. 47/520/AM/2020

Gdańsk, dnia 22.07.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na modernizacja układów napędowych i
sterowania oraz remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01
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 z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
Otwarcie ofert na: „Modernizację układów napędowych i sterowania oraz remont części
mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01” odbyło się w dniu 22.07.2020 r. o godz.
10:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 7.406.322,00 zł brutto, w tym:


na modernizację układów napędowych i sterowania w 7 tramwajach typu
N8C-MF01: 5.253.822,00 zł brutto,



na remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01: 2.152.500,00 zł
brutto.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
1) Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań,
2) 4iB Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 98/10, 80-557 Gdańsk.
Wykonawca nr 1
Cena złożona w ofercie: 12.828.900,00 zł brutto, w tym:
1) Cena za modernizację układów napędowych i sterowania w 7 tramwajach typu
N8C-MF01: 9.471.000,00 zł brutto,
2) Cena za remont mechaniczny w 7 tramwajach typu N8C-MF01: 3.357.900,00 zł
brutto.
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Okres gwarancji na każdy zmodernizowany tramwaj typu N8C-MF01 w zakresie
wykonanej modernizacji układów napędowych i sterowania – 36 miesięcy.
Okres gwarancji na każdy wyremontowany tramwaj typu N8C-MF01 w zakresie
wykonanego remontu mechanicznego – 36 miesięcy.
Wykonawca nr 2
Cena złożona w ofercie: 6.214.698,00 zł brutto, w tym:
1) Cena za modernizację układów napędowych i sterowania w 7 tramwajach typu
N8C-MF01: 4.936.974,00 zł brutto,
2) Cena za remont mechaniczny w 7 tramwajach typu N8C-MF01: 1.277.724,00 zł
brutto.
Okres gwarancji na każdy zmodernizowany tramwaj typu N8C-MF01 w zakresie
wykonanej modernizacji układów napędowych i sterowania – 60 miesięcy.
Okres gwarancji na każdy wyremontowany tramwaj typu N8C-MF01 w zakresie
wykonanego remontu mechanicznego – 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami § 6 umowy.

Z poważaniem
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