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Znak sprawy: DT-II.272.5.2016 

Poznań, dnia 27 marca 2017r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów 

trakcyjnych” 

 

 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje 

że w ww. postępowaniu do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 11:00, złożone zostały 3 oferty. 

 
 

 

 

 

L.p. 

 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

 

 

 

 

Cena brutto 

zł 

 

 

 

Długość 

okresu 

gwarancji                  

i rozszerzonej 

rękojmi                   

za wady                 

na cały pojazd  

 

 

 

 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

 

 

 

 

Warunki płatności 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Stadler Polska                       

Sp. z o.o. 

ul. Targowa 50 

08-110 Siedlce 

 

 

 

 

 

287.820 000,00 

 

 

 

 

 

60 miesięcy 

 

 

 

 

do 18 

miesięcy, 

licząc                        

od dnia 

podpisania 

umowy 

Na poczet wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy,                            

w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia 

podpisania umowy,  zaliczkę  w wysokości 30% 

wartości netto umowy powiększonej o wartość 

podatku VAT. 

Zaliczka zostanie przekazana na rachunek 

bankowy Wykonawcy po ustanowieniu 

zabezpieczenia  zwrotu zaliczki, wraz                          

z ustawowymi odsetkami, w formie 

bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania 

zwrotu zaliczki wraz z ustawowymi odsetkami 

liczonymi od daty otrzymania przez 

Wykonawcę zaliczki do daty jej zwrotu,                        

w przypadku nie zrealizowania dostaw 

pojazdów    na warunkach niniejszej umowy. 

Po otrzymaniu płatności z tytułu zaliczki 

Wykonawca, w terminie do 7 dni od jej 

otrzymania, wystawi Zamawiającemu fakturę 

VAT na kwotę obejmującą przekazaną 

zaliczkę. 

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu 

umowy, będzie następowała w transzach - 

sukcesywnie po odbiorze każdego pojazdu, 

przy czym zostanie ona rozliczona w pierwszej 

kolejności        z kwoty udzielonej zaliczki,                                 

a następnie dokonywana będzie przelewem                     

na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi                           

w terminie 30 dni liczonych od dnia należytego 

zrealizowania dostawy pierwszych trzech 

pojazdów. 

Prawidłowo wystawione faktury VAT będą 

płatne w terminie do 30 dni od daty ich 
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doręczenia Zamawiającemu. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

NEWAG S.A. 

ul. Wyspiańskiego 3 

33-300 Nowy Sącz 

 

 

 

 

 

 

244.634.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy 

 

 

 

 

do 18 

miesięcy, 

licząc od 

dnia 

podpisania 

umowy 

Na poczet wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy,                            

w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia 

podpisania umowy,  zaliczkę  w wysokości 30% 

wartości netto umowy powiększonej o wartość 

podatku VAT. 

Zaliczka zostanie przekazana na rachunek 

bankowy Wykonawcy po ustanowieniu 

zabezpieczenia  zwrotu zaliczki, wraz                          

z ustawowymi odsetkami, w formie 

bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania 

zwrotu zaliczki wraz z ustawowymi odsetkami 

liczonymi od daty otrzymania przez 

Wykonawcę zaliczki do daty jej zwrotu,                        

w przypadku nie zrealizowania dostaw 

pojazdów    na warunkach niniejszej umowy. 

Po otrzymaniu płatności z tytułu zaliczki 

Wykonawca, w terminie do 7 dni od jej 

otrzymania, wystawi Zamawiającemu fakturę 

VAT na kwotę obejmującą przekazaną 

zaliczkę. 

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu 

umowy, będzie następowała w transzach - 

sukcesywnie po odbiorze każdego pojazdu, 

przy czym zostanie ona rozliczona w pierwszej 

kolejności        z kwoty udzielonej zaliczki,                                 

a następnie dokonywana będzie przelewem                     

na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi                           

w terminie 30 dni liczonych od dnia należytego 

zrealizowania dostawy pierwszych trzech 

pojazdów. 

Prawidłowo wystawione faktury VAT będą 

płatne w terminie do 30 dni od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Pojazdy Szynowe 

PESA  

Bydgoszcz S.A. 

ul. Zygmunta 

Augusta 11 

85-082 Bydgoszcz 

 

 

 

 

 

238.005.000,00 

 

 

 

 

 

 

96 miesięcy 

 

 

 

 

do 18 

miesięcy, 

licząc od 

dnia 

podpisania 

umowy 

Na poczet wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy,                            

w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia 

podpisania umowy,  zaliczkę  w wysokości 30% 

wartości netto umowy powiększonej o wartość 

podatku VAT. 

Zaliczka zostanie przekazana na rachunek 

bankowy Wykonawcy po ustanowieniu 

zabezpieczenia  zwrotu zaliczki, wraz                          

z ustawowymi odsetkami, w formie 

bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania 

zwrotu zaliczki wraz z ustawowymi odsetkami 

liczonymi od daty otrzymania przez 

Wykonawcę zaliczki do daty jej zwrotu,                        

w przypadku nie zrealizowania dostaw 

pojazdów    na warunkach niniejszej umowy. 

Po otrzymaniu płatności z tytułu zaliczki 

Wykonawca, w terminie do 7 dni od jej 

otrzymania, wystawi Zamawiającemu fakturę 

VAT na kwotę obejmującą przekazaną 

zaliczkę. 

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu 

umowy, będzie następowała w transzach - 

sukcesywnie po odbiorze każdego pojazdu, 

przy czym zostanie ona rozliczona w pierwszej 

kolejności        z kwoty udzielonej zaliczki,                                 

a następnie dokonywana będzie przelewem                     
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na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi                           

w terminie 30 dni liczonych od dnia należytego 

zrealizowania dostawy pierwszych trzech 

pojazdów. 

Prawidłowo wystawione faktury VAT będą 

płatne w terminie do 30 dni od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 244.647.000,00 zł 

brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

1) Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje                   

z otwarcia ofert na stronie internetowej. 

 

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują 

Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 1C do SIWZ (Oświadczenie                        

o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni                       

od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji. 

Podpisy członków komisji przetargowej 

Przewodniczący 
Jan Woźniak 

Z-ca Przewodniczącego 
Maciej Hoffman 

Sekretarz: 
Agnieszka Olenderek 

Członek: 
Paweł Jonasik 

Członek: 
Przemysław Raszewski 

Członek: 
Dariusz Siwiński 


