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Już 30. Flirt zasilił park taborowy Kolei
Mazowieckich

     
  

Dziś (29.04.2022r) do parku taborowego Kolei Mazowieckich dołączył 30. FLIRT, odebrany w ramach III umowy

wykonawczej. Wartość tej umowy to prawie 400 mln zł brutto, z czego do�nasowanie ze środków UE wyniosło

około 120 mln zł. Nowy ezt będzie obsługiwał połączenia na trasie Skierniewice - Warszawa - Mińsk

Mazowiecki.

 

W cenie nabycia 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych zawarty był nie tylko zakup samych pojazdów, ale także

przeszkolenie pracowników. Na podstawie umowy Stadler będzie również świadczył usługi serwisowe. Koleje

Mazowieckie, w ramach przewidzianego prawa opcji, mają również możliwość zlecenia wykonania do dwóch

napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych pojazdów.
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30 Flirt w barwach Kolei Mazowieckich. Fot. koleje Mazowieckie



BIZNES INFRASTRUKTURA
PRZEWOZY

PASAŻERSKIE
PRZEWOZY

TOWAROWE
ZDANIEM
EKSPERTA

TRANSPORT
MIEJSKI

KOLEJ
NA

ŚWIECIE
LOGISTYKA

ROZMOWY
KURIERA

KOLEJOWEGO
LOTNICTWO

TRANSPORT
INTERMODALNY

PORTY,
GOSPODARKA

MORSKA
HUMANITARNA

http://kurier-kolejowy.pl/
https://polandasia.com/
https://www.pol-ukr.com/
https://clip-group.com/
https://www.facebook.com/Kurier-Kolejowy-216631035025504/
https://www.linkedin.com/feed/?trk=onboarding-landing
https://twitter.com/kurier_kolejowy
https://kurier-kolejowy.pl/rss
https://kurier-kolejowy.pl/redakcja
https://kurier-kolejowy.pl/reklama
https://fracht-2022.konfeo.com/pl/groups
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fkurier-kolejowy.pl%2Faktualnosci%2F40083%2Fjuz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ju%C5%BC+30.+Flirt+zasili%C5%82+park+taborowy+Kolei+Mazowieckich&url=https%3A%2F%2Fkurier-kolejowy.pl%2Faktualnosci%2F40083%2Fjuz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html&via=Transport+i+Gospodarka
http://plus.google.com/share?url=https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40083/juz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html
http://www.wykop.pl/dodaj/link/?url=https%3A%2F%2Fkurier-kolejowy.pl%2Faktualnosci%2F40083%2Fjuz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html&title=Ju%C5%BC%2030.%20Flirt%20zasili%C5%82%20park%20taborowy%20Kolei%20Mazowieckich&desc=%20Dzi%C5%9B%20(29.04.2022r)%20do%20parku%20taborowego%20Kolei%20Mazowieckich%20do%C5%82%C4%85czy%C5%82%2030.%20FLIRT,%20odebrany%20w%20ramach%20III%20umowy%20wykonawczej.%20Warto%C5%9B%C4%87%20tej%20umowy%20to%20prawie%20400%20mln%20z%C5%82%20brutto,%20z%20czego%20dofinasowanie%20ze%20%C5%9Brodk&oacute;w%20UE%20wynios%C5%82o%20oko%C5%82o%20120%20mln%20z%C5%82.%20Nowy%20ezt%20b%C4%99dzie%20obs%C5%82ugiwa%C5%82%20po%C5%82%C4%85czenia%20na%20trasie%20Skierniewice%20-%20Warszawa%20-%20Mi%C5%84sk%20Mazowiecki.
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40083/juz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html#
https://kurier-kolejowy.pl/wiadomosci
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40083/juz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html#
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40083/juz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html#
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40083/juz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html
https://kurier-kolejowy.pl/
https://kurier-kolejowy.pl/technika-innowacje-nowe-technologie
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40083/juz-30--flirt-zasilil-park-taborowy-kolei-mazowieckich.html#comments
https://kurier-kolejowy.pl/img/a684cb24ff40c130a64da136b03be0bf.JPG
https://kurier-kolejowy.pl/biznes
https://kurier-kolejowy.pl/infrastruktura
https://kurier-kolejowy.pl/przewozy-pasazerskie
https://kurier-kolejowy.pl/przewozy-towarowe
https://kurier-kolejowy.pl/zdaniem-eksperta
https://kurier-kolejowy.pl/transport-miejski
https://kurier-kolejowy.pl/kolej-na-swiecie
https://kurier-kolejowy.pl/logistyka
https://kurier-kolejowy.pl/rozmowy-kuriera-kolejowego
https://kurier-kolejowy.pl/lotnictwo
https://kurier-kolejowy.pl/transport-intermodalny
https://kurier-kolejowy.pl/porty,-gospodarka-morska
https://kurier-kolejowy.pl/wojna-w-ukrainie,-pomoc-humanitarna


Przekazany 30 Flirt w stacji postojowej Kolei Mazowieckich. Fot. Koleje Mazowieckie

 

Zgodnie z zawartą umową przedwstępną Koleje Mazowieckie i Stadler podpisały pięć kontraktów

wykonawczych. Ostatni z nich zawarty 27 kwietnia br. dotyczy dostawy 16 pięcioczłonowych elektrycznych

zespołów trakcyjnych typu FLIRT. Oznacza to, że już w drugiej połowie 2023 roku Koleje Mazowieckie będą

posiadały komplet 61 nowoczesnych, niezawodnych i komfortowych pojazdów FLIRT wyprodukowanych w

siedleckim zakładzie Stadlera.

Kontrakt ramowy na 61 pięcioczłonowych pojazdów typu FLIRT, zawarty pomiędzy przewoźnikiem a

producentem w 2018 roku, jest realizowany przy wsparciu środków unijnychz z RPO WM 2014-2020

(do�nansowanie w wysokości 96,16 mln zł) oraz z POIiŚ 2014-2020 (do�nansowanie w wysokości 580 mln zł).

 

Przekazany 30 Flirt w stacji postojowej Kolei Mazowieckich. Fot. Koleje Mazowieckie
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