
BIZNES INFRASTRUKTURA PASAŻER PRAWO TABOR ZINTEGROWANY TRANSPORT INNOWACJE PRACA # WĄTKI ŚLEDŹ NAS:

Dziś - 11:30

Stadler z umową na 12 Flirtów
dla Kolei Mazowieckich dla...

Dziś - 11:00

PKP PLK z planem na średnicę.
Nie wykluczają Brackiej i...

Dziś - 10:30

Kwieciński: Kolej powyżej
średniej w zakresie umów na...

Dziś - 10:04

Uzyskiwanie od Prezesa UTK
zezwoleń na dopuszczenie do...

Dziś - 09:30

Torpol dokończy prace po
Astaldi na E59? Będzie drogo

Stadler z umową na 12 Flirtów dla Kolei Mazowieckich
dla trasy Sochaczew – Warszawa – Celestynów
inf. pras.  28.03.2019   1

Rys. Stadler

Koleje Mazowieckie oraz Stadler Polska podpisały drugą umowę wykonawczą na dostawę nowoczesnych

Flirtów. 12 pojazdów ma kosztować blisko 405 mln zł brutto. Pociągi będą kursować na trasie Sochaczew –

Warszawa – Celestynów.

Druga umowa wykonawcza to kontynuacja największego w historii polskiego kolejnictwa kontraktu na zakup 71

pociągów typu Flirt dla Kolei Mazowieckich. Pierwsza, na zakup 6 pojazdów, została podpisana w maju 2018

roku.  

– Ta umowa to kolejny krok w stronę rozwoju Kolei Mazowieckich, największego przewoźnika kolejowego na

Mazowszu. Nowe pociągi to przede wszystkim nowe możliwości przewozowe, a tym samym wzrost

bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. To właśnie z myślą o nich stale unowocześniamy tabor. Inwestujemy w

nowoczesne, klimatyzowane i przestrzenne pociągi, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy

rodziców z małymi dziećmi. Zdajemy sobie sprawę jak ważna i niezwykle potrzebna jest komunikacja publiczna

na wysokim poziomie i robimy wszystko, by spełniać oczekiwania naszych mieszkańców – mówi Adam Struzik,

marszałek województwa mazowieckiego.  

Ponad 400 milionów 

Szacunkowa wartość umowy wykonawczej na 12 ezt wynosi blisko 405 mln zł brutto. To nie tylko zakup samych

pojazdów, ale także świadczenie usług serwisowych, dostawa pakietu pozderzeniowego (naprawczego) oraz

przeszkolenie pracowników. Koleje Mazowieckie, w ramach przewidzianego prawa opcji, będą miały również
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możliwość zlecenia wykonania do dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych pojazdów. 

– Konsekwentnie realizujemy największy kontrakt na zakup ezt w historii polskiej kolei. Razem z dzisiejszą,

podpisaliśmy już dwie umowy łącznie na 18 pojazdów. Pierwsze pojazdy są już budowane w fabryce Stadler

Polska w Siedlcach i zgodnie z umową wyjadą na trasę do Działdowa pod koniec roku. 12 ezt z dzisiejszego

zamówienia będzie wozić pasażerów na trasie Sochaczew – Warszawa – Celestynów – mówi Robert Stępień,

prezes zarządu Kolei Mazowieckich. Trasy wszystkich nowych pociągów można znaleźć tutaj. 

Umowy wykonawcze do 2021 roku 

– Bardzo się cieszymy z podpisania kolejnej umowy wykonawczej na dostawę naszych nowoczesnych pociągów

Flirt Kolejom Mazowieckim. Aktualnie intensywnie pracujemy w zakładzie w Siedlcach nad produkcją pojazdów

z pierwszego zamówienia. Jego realizacja przebiega zgodnie z planem. Dziś możemy zaprezentować

nowoczesny, funkcjonalny design pojazdu, spełniający wymagania różnych grup pasażerów. Jestem przekonany,

że nowe pociągi przypadną do gustu podróżnym na Mazowszu i będą dobrze służyły przewoźnikowi – mówi

Tomasz Prejs, członek zarządu Stadler Polska. 

Pierwsze pojazdy zamówione dzisiaj wyjadą na tory w drugim kwartale 2020 r. Pozostałe będą odbierane

sukcesywnie aż do końca 2021 r. Projekt „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów

Trakcyjnych I” POIS.05.02.00-00-0014/17, do�nansowany został z Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014-2020  w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Projekt uzyskał

wsparcie na poziomie 50% kwoty wydatków kwali�kowalnych. 
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