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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła
odwołanie spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („PESA”) z dnia 5 grudnia 2013
r. od czynności spółki Koleje Dolnośląskie S.A. („Zamawiający”) w postępowaniu na udzielenie zamówienia
publicznego na „Dostawę jedenastu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji zadań
przewozowych przez spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.” - („Zamówienie”) polegających na:
1) odrzuceniu oferty PESY w zakresie obydwu zadań objętych postępowaniem,
tj. zadania na dostawę 6 nowych trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („Zadanie A”) oraz zadania na
dostawę 5 nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („Zadanie B”),
2) zaniechaniu wyboru PESY jako najkorzystniejszej w zakresie Zadania A
oraz Zadania B (przy jednoczesnym dokonaniu wyboru oferty Emitenta jako oferty najkorzystniejszej w zakresie
Zadania A oraz Zadania B);
W treści w/w odwołania PESA wniosła o:
1) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty PESY w zakresie Zadania A oraz
Zadania B,
2) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty Emitenta w
zakresie Zadania A oraz Zadania B
3) nakazanie Zamawiającemu ponownej oceny i badania ofert w zakresie Zadania A oraz Zadania B;
W dniu 9 grudnia 2013 r. Spółka przystąpiła do postępowania po stronie Zamawiającego, wnosząc o oddalenie
odwołania w całości.
Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2013 r. odwołania PESY, w dniu 20
grudnia 2013 r.ogłosiła wyrok oddalający przedmiotowe odwołanie, co uprawnia Zamawiającego oraz Emitenta
do zawarcia umowy w sprawie wykonania Zamówienia.
Od wydanego wyroku Zamawiającemu, PESIE oraz Emitentowi przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od
doręczenia wyroku, której wniesienie nie uchyla możliwości zawarcia umowy w sprawie wykonania Zamówienia
przez Emitenta oraz Zamawiającego.
Wartość oferty Emitenta złożonej Zamawiającemu na „Zadanie A” Zamówienia wyniosła 81.401.400,00 zł brutto,
natomiast na „Zadanie B” Zamówienia wyniosła 95.940.000,00 zł brutto. Zgodnie z Zamówieniem, dostawa
ostatniego z pojazdów w ramach „Zadania A” powinna nastąpić do dnia 24.09.2014 r., natomiast dostawa
ostatniego z pojazdów w ramach „Zadania B” powinna nastąpić do dnia 24.08.2015 r.
Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy z Zamawiającym.
Podstawa prawna szczegółowa:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
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