
 

Partnerzy portalu:

  

    

Sylwetki  Praca  Katalog Kolejowy  Redakcja  

Biznes Infrastruktura Prawo i polityka Przetargi Tabor i technika Pasażer Zintegrowany Transport KDP Świat Warte uwagi Kadry

SERWISY PARTNERSKIE  rbf.pl  rynekinfrastruktury.pl  zdgtor.pl  

 

Praca

•

•

Katalog Kolejowy

•

•

Najnowsze wiadomo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

< powrót do kategorii 

A A A  

Fot. Rynek Kolejowy 

Kategoria: Przetargi  
Data dodania: 2013-07-19 10:28:14  

(źródło: ez, Rynek Kolejowy) 

Koleje Mazowieckie zamawiają piętrusy 

Koleje Mazowieckie ogłosiły długo oczekiwany przetarg na dostawę 22 fabrycznie nowych wagonów 
piętrowych oraz 2 lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do składów pociągów pasażerskich 
zmiennokierunkowych typu push-pull. Tabor ma zostać dostarczony do końca maja 2015 r.

Koleje Mazowieckie już  od dwóch lat mówiły o potrzebie dokupienia wagonów 
piętrowych. Obecnie przewoźnik posiada 37 wagonów tego typu (w tym 11 
sterowniczych) oraz 11 lokomotyw przystosowanych do prowadzenia składów 
zmiennokierunkowych. Producentem zarówno wagonów, jak i lokomotyw jest 
kanadyjski Bombardier Transportation.

W marcu tego roku spółce udało się  w końcu wpisać  projekt na listę  Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co oznacza, że ma on zapewnione 
dofinansowanie ze środków unijnych. UE dopłaci do niego ponad 128 mln zł  przy 
całkowitej wartości zamówienia szacowanej na ponad 267 mln zł.

Zamówienie obejmuje dostawę  dwudziestu fabrycznie nowych wagonów piętrowych środkowych oraz dwóch 
wagonów piętrowych sterowniczych, a także dwóch dwukabinowych lokomotyw elektrycznych oraz świadczenie usług 
serwisowych dla dostarczonych pojazdów kolejowych przez okres 4 lat, licząc od daty przekazania każdego pojazdu. 

Zwycięzca przetargu będzie także zobowiązany do dostarczenia Kolejom Mazowieckim pakietu pozderzeniowego 
(naprawczego) oraz przeszkolenia pracowników samorządowego przewoźnika.

Zamawiający wymaga, aby współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie) całej floty pojazdów nie był  niższy 

od 0,95, a współczynnik niezawodności całej floty pojazdów nie był niższy od 0,97.

Przy ocenie ofert brane będą cztery kryteria: cena (70 proc. wagi), termin dostawy ostatniego pojazdu kolejowego 
(15 proc. wagi), współczynnik niezawodności (10 proc. wagi) oraz współczynnik gotowości technicznej (5 proc. wagi).  
Koleje Mazowieckie zastrzegły sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 
proc. wartości zamówienia podstawowego.

Koleje Mazowieckie wymagą  od stron zainteresowanych udziałem w postepowaniu wpłacenia wadium w wysokości 

800 tys. euro. Oferty można składać do 29 sierpnia tego roku.
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