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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-040

Punkt kontaktowy: Dział Organizacyjno-Prawny

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 727030062

Osoba do kontaktów: Jakub Kołodziejczyk
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com

Faks: +48 324940662

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kolejeslaskie.com/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 11

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez
Koleje Śląskie Sp. z o. o. w zakresie:
Zadanie (część) I: Modernizacji systemów elektronicznych na 6 (słownie: sześciu) pojazdach typu 27WEb,
Zadanie (część) II: Modernizacji systemów elektronicznych na 6 (słownie: sześciu) pojazdach serii EN57AKŚ,
Zadanie (część) III: Modernizacji systemów elektronicznych na 2 (słownie: dwóch) pojazdach serii EN57KM,
Zadanie (część) IV: Modernizacji systemów elektronicznych na 2 (słownie: dwóch) pojazdach serii EN71AKŚ,
Zadanie (część) V: Modernizacji systemów elektronicznych na 1 (słownie: jednym) pojeździe typu 35WE,
Zadanie (część) VI: Modernizacji systemów elektronicznych na 1 (słownie: jednym) pojeździe serii EN57AKŚ
oraz na 1 (słownie: jednym) pojeździe typu SA138.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
48813100
48421000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
KS/ZP/10/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_KolejeSlaskie
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-098675 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 143-263760 z dnia: 28/07/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/07/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wymagania dotyczące wadium:
Wykonawca, przed upływem terminu
Sekcja III: Informacje o charakterze 1. Wykonawca, przed upływem
składania ofert, zobowiązany jest
terminu składania ofert, zobowiązany wnieść wadium
prawnym, ekonomicznym,
jest wnieść wadium w wysokości
w wysokości 72.500,00 zł (słownie:
finansowym i technicznym III.1)
88 500PLN (słownie: osiemdziesiąt siedemdziesiąt dwa tysiące
Warunki dotyczące zamówienia
osiem tysięcy pięćset złotych,
pięćset złotych, 00/100), przy czym
III.1.1) Wymagane wadia i
00/100), przy czym Wykonawca
Wykonawca składający ofertę na
składający ofertę na wybrane
wybrane Zadanie (część) wnosi
gwarancje:
Zadanie (część) wnosi wadium
wadium dla wybranego Zadania
dla wybranego Zadania (części) w (części) w wysokości:
wysokości:
1.1. Zadanie I: 50.000,00 zł (słownie:
1.1. Zadanie I: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy),
groszy),
1.2. Zadanie II: 10.000,00 zł(słownie:
1.2. Zadanie II: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy),
dziesięć tysięcy złotych zero groszy), 1.3. Zadanie III 6.000,00 zł (słownie:
1.3. Zadanie III 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy),
sześć tysięcy złotych zero groszy), 1.4. Zadanie IV: 4.000,00 zł (słownie:
1.4. Zadanie IV: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy),
cztery tysiące złotych zero groszy), 1.5. Zadanie V: 2.000,00 zł (słownie:
1.5. Zadanie V: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).
dwa tysiące złotych zero groszy).
1.6. Zadanie VI: 500,00 zł (słownie:
1.6. Zadanie VI: 500 PLN (słownie: pięćset złotych zero groszy).
pięćset złotych zero groszy).
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym. III.1.2)
Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

Powinno być:

Zadanie 1:
Zadanie 1:
§4
§4
Wynagrodzenie i sposób płatności Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Za należyte wykonanie całości
1. Za należyte wykonanie całości
przedmiotu zamówienia na 6
przedmiotu zamówienia na 6
(słownie: sześciu) pojazdach
(słownie: sześciu) pojazdach
typu 27WEb o numerach
typu 27WEb o numerach
001,002,003,004,005,006
001,002,003,004,005,006
Zamawiający zapłaci Wykonawcy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy
w terminach określonych w
w terminach określonych w
ust.2.kwotę w wysokości brutto:
ust.2.kwotę w wysokości brutto:
…………………………..PLN, w
…………………………..PLN, w
tym podatek …………% VAT w
tym podatek …………% VAT w
wysokości:…………………..PLN,
wysokości:…………………..PLN,
netto:…………………
netto:…………………
Cena netto modernizacji systemów Cena netto modernizacji systemów
elektronicznych na jednym pojeździe elektronicznych na jednym pojeździe
typu 27WEb wynosi:…………
typu 27WEb wynosi:…………
PLN(słownie:……………….. złotych). PLN(słownie:……………….. złotych).
2. Wykonawca wystawi
2. Wykonawca wystawi
faktury Zamawiającemu za
fakturę Zamawiającemu za
wykonanie przedmiotu umowy
wykonanie przedmiotu umowy
na danym pojeździe płatną
na danym pojeździe płatną
na rachunek Wykonawcy:
na rachunek Wykonawcy:
nr...............................................
nr...............................................
z terminem zapłaty 30 dni od
z terminem zapłaty 30 dni od
dnia doręczenia faktury do
dnia doręczenia faktury do
Zamawiającego, pod warunkiem
Zamawiającego, pod warunkiem
prawidłowego wykonania przedmiotu prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia tj. podpisania przez
zamówienia tj. podpisania przez
KŚ protokołu odbioru końcowego,
KŚ protokołu odbioru końcowego,
o którym mowa w § 2 ust. 15, bez
o którym mowa w § 2 ust. 15, bez
zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uznaje zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku
się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Zamawiającego.
3. Zamawiający nie ponosi żadnych 3. Zamawiający nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów, w tym
dodatkowych kosztów, w tym
kosztów uzyskania stosownych
kosztów uzyskania stosownych
zezwoleń i transportu pojazdów
zezwoleń i transportu pojazdów
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją niniejszej
związane z realizacją niniejszej
Umowy.
Umowy.
4. W razie uchybienia przez
4. W razie uchybienia przez
Zamawiającego terminowi płatności Zamawiającego terminowi płatności
faktury Wykonawca ma prawo żądać faktury Wykonawca ma prawo żądać
zapłaty odsetek ustawowych od
zapłaty odsetek ustawowych od
Zamawiającego za każdy dzień
Zamawiającego.
zwłoki.
Zadanie 2:
Zadanie 2:
§4
§4
Wynagrodzenie i sposób płatności
Wynagrodzenie i sposób płatności 1. Za należyte wykonanie
1. Za należyte wykonanie
całości przedmiotu zamówienia
całości przedmiotu zamówienia
Zamawiający (zapłata będzie
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Zamawiający (zapłata będzie
dokonywana przez poszczególnych
dokonywana przez poszczególnych wspólnych Zamawiających
wspólnych Zamawiających
w kwotach odpowiadających
w kwotach odpowiadających
każdej z części określonej
każdej z części określonej
w pkt 1.1 i pkt 1.2.) zapłacą
w pkt 1.1 i pkt 1.2.) zapłacą
Wykonawcy kwotę w wysokości
Wykonawcy kwotę w wysokości
brutto: .......................... PLN
brutto: .......................... PLN
(słownie:……………….złotych),w
(słownie:……………….złotych),w
tym podatek ……% VAT w
tym podatek ……% VAT w
wysokości: .....................PLN,
wysokości: .....................PLN,
netto: .............................PLN, przy
netto: .............................PLN, przy czym:
czym:
1.1. Za należyte wykonanie
1.1. Za należyte wykonanie
całości przedmiotu zamówienia na
całości przedmiotu zamówienia na jednym pojeździe serii EN57AKŚ
jednym pojeździe serii EN57AKŚ
o numerze 224 Zamawiający
o numerze 224 Zamawiający
1 (WŚ) zapłaci Wykonawcy
1 (WŚ) zapłaci Wykonawcy
w terminach określonych w
w terminach określonych w
ust.2. kwotę w wysokości brutto:
ust.2. kwotę w wysokości brutto:
…………………………..PLN, w
…………………………..PLN, w
tym podatek …………% VAT w
tym podatek …………% VAT w
wysokości:…………………..PLN,
wysokości:…………………..PLN,
netto:…………………
netto:…………………
1.2. Za należyte wykonanie
1.2. Za należyte wykonanie
całości przedmiotu zamówienia
całości przedmiotu zamówienia
na 5 (słownie: pięciu) pojazdach
na 5 (słownie: pięciu) pojazdach
serii pojazdach serii EN57AKŚ
serii pojazdach serii EN57AKŚ
o numerach 223, 730, 1178,
o numerach 223, 730, 1178,
1533, 1563 Zamawiający 2
1533, 1563 Zamawiający 2
(KŚ) zapłaci Wykonawcy w
(KŚ) zapłaci Wykonawcy w
terminach określonych w ust.2.
terminach określonych w ust.2.
kwotę w wysokości brutto:
kwotę w wysokości brutto:
…………………………..PLN, w
…………………………..PLN, w
tym podatek …………% VAT w
tym podatek …………% VAT w
wysokości:…………………..PLN,
wysokości:…………………..PLN,
netto:…………………
netto:…………………
Cena netto modernizacji systemów
Cena netto modernizacji systemów elektronicznych na jednym pojeździe
elektronicznych na jednym pojeździe serii EN57AKŚ wynosi:…………
serii EN57AKŚ wynosi:…………
PLN(słownie:……………….. złotych).
PLN(słownie:……………….. złotych). 2. Wykonawca wystawi faktury
2. Wykonawca wystawi faktury
poszczególnym Zamawiającym (w
poszczególnym Zamawiającym (w zależności od pojazdu o którym
zależności od pojazdu o którym
mowa wpkt. 1.1. i pkt. 1.2: WŚ
mowa wpkt. 1.1. i pkt. 1.2: WŚ
lub KŚ) za wykonanie przedmiotu
lub KŚ) za wykonanie przedmiotu
umowy na danym pojeździe
umowy na danym pojeździe
płatną na rachunek Wykonawcy:
płatną na rachunek Wykonawcy:
nr............................................... z
nr............................................... z
terminem zapłaty 30 dni od dnia
terminem zapłaty 30 dni od dnia
doręczenia faktury do danego
doręczenia faktury do danego
Zamawiającego (w zależności od
Zamawiającego (w zależności od
pojazdu o którym mowa w pkt. 1.1 i
pojazdu o którym mowa w pkt. 1.1 i pkt. 1.2 WŚ lub KŚ), pod warunkiem
pkt. 1.2 WŚ lub KŚ), pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. podpisania przez
zamówienia tj. podpisania przez
KŚ protokołu odbioru końcowego,
KŚ protokołu odbioru końcowego,
októrym mowa w §2 ust. 15, bez
októrym mowa w §2 ust. 15, bez
zastrzeżeń. Za dzień zapłaty
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zastrzeżeń. Za dzień zapłaty
uznaje się dzień obciążenia
uznaje się dzień obciążenia
rachunku danego Zamawiającego
rachunku danego Zamawiającego
(w zależności od pojazdu o którym
(w zależności od pojazdu o którym mowa w pkt. 1.1 i pkt. 1.2 WŚ lub
mowa w pkt. 1.1 i pkt. 1.2 WŚ lub
KŚ).
KŚ).
3. Zamawiający nie ponoszą
3. Zamawiający nie ponoszą
żadnych dodatkowych kosztów, w
żadnych dodatkowych kosztów, w
tym kosztów uzyskania stosownych
tym kosztów uzyskania stosownych zezwoleń i transportu pojazdów
zezwoleń i transportu pojazdów
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane zrealizacją niniejszej
związane zrealizacją niniejszej
Umowy.
Umowy.
4. W razie uchybienia przez danego
4. W razie uchybienia przez danego Zamawiającego (w zależności od
Zamawiającego (w zależności od
pojazdu o którym mowa w 1.1 i
pojazdu o którym mowa w 1.1 i
1.2 WŚlub KŚ) terminowi płatności
1.2 WŚlub KŚ) terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo
faktury Wykonawca ma prawo
żądać zapłaty odsetek ustawowych
żądać zapłaty odsetek ustawowych od danego Zamawiającego (w
od danego Zamawiającego (w
zależności od pojazdu o którym
zależności od pojazdu o którym
mowa w 1.1 i 1.2 WŚ lub KŚ).
mowa w 1.1 i 1.2 WŚ lub KŚ) za
5. Fakturę dla Województwa
każdy dzień zwłoki.
Śląskiego Wykonawca wystawi na
5. Fakturę dla Województwa
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego Wykonawca wystawi na Śląskiego,ul. Ligonia 46, 40-037
Urząd Marszałkowski Województwa Katowice, NIP: 954-22-60-713,
Śląskiego,ul. Ligonia 46, 40-037
REGON: 276284638.
Katowice, NIP: 954-22-60-713,
Zadanie 3:
REGON: 276284638.
§4
Zadanie 3:
Wynagrodzenie i sposób płatności
§4
1. Za należyte wykonanie całości
Wynagrodzenie i sposób płatności przedmiotu zamówienia na 2
1. Za należyte wykonanie całości
(słownie: dwóch) pojazdach serii
przedmiotu zamówienia na 2
EN57KM o numerach 3001, 3002
(słownie: dwóch) pojazdach serii
Zamawiający 1 (WŚ) zapłaci
EN57KM o numerach 3001, 3002
Wykonawcy kwotę w wysokości
Zamawiający 1 (WŚ) zapłaci
brutto: ..........................PLN
Wykonawcy kwotę w wysokości
(słownie:……………….złotych),
brutto: ..........................PLN
w tym podatek ……% VAT w
(słownie:……………….złotych),
wysokości: .....................PLN,netto: .............
w tym podatek ……% VAT w
przy czym:
wysokości: .....................PLN,netto: .............................PLN,
Cena netto modernizacji systemów
przy czym:
elektronicznych na jednym pojeździe
Cena netto modernizacji systemów serii EN57KM wynosi:…………
elektronicznych na jednym pojeździe PLN(słownie:……………….. złotych).
serii EN57KM wynosi:…………
2. Wykonawca wystawi faktury
PLN(słownie:……………….. złotych). Zamawiającemu 1 (WŚ) za
2. Wykonawca wystawi faktury
wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiającemu 1 (WŚ) za
na danym pojeździe płatną
wykonanie przedmiotu umowy
na rachunek Wykonawcy:
na danym pojeździe płatną
nr...............................................
na rachunek Wykonawcy:
z terminem zapłaty 30 dni od
nr...............................................
dnia doręczenia faktury do
z terminem zapłaty 30 dni od
Zamawiającego 1 (WŚ), pod
dnia doręczenia faktury do
warunkiem prawidłowego wykonania
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Zamawiającego 1 (WŚ), pod
przedmiotu zamówienia tj.podpisania
warunkiem prawidłowego wykonania przez KŚ protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia tj.podpisania końcowego, o którym mowa w §2
przez KŚ protokołu odbioru
ust. 15, bez zastrzeżeń. Za dzień
końcowego, o którym mowa w §2
zapłaty uznaje się dzień obciążenia
ust. 15, bez zastrzeżeń. Za dzień
rachunku danego Zamawiającego 1
zapłaty uznaje się dzień obciążenia (WŚ).
rachunku danego Zamawiającego 1 3. Zamawiający nie ponoszą
(WŚ).
żadnych dodatkowych kosztów, w
3. Zamawiający nie ponoszą
tym kosztów uzyskania stosownych
żadnych dodatkowych kosztów, w
zezwoleńi transportu pojazdów
tym kosztów uzyskania stosownych do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
zezwoleńi transportu pojazdów
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
związane zrealizacją niniejszej
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy Umowy.
związane zrealizacją niniejszej
4. W razie uchybienia przez
Umowy.
Zamawiającego 1 (WŚ) terminowi
4. W razie uchybienia przez
płatności faktury Wykonawca ma
Zamawiającego 1 (WŚ) terminowi
prawo żądać zapłaty odsetek
płatności faktury Wykonawca ma
ustawowych od Zamawiającego 1
prawo żądać zapłaty odsetek
(WŚ).
ustawowych od Zamawiającego 1
5. Fakturę dla Województwa
(WŚ) za każdy dzień zwłoki.
Śląskiego Wykonawca wystawi na
5. Fakturę dla Województwa
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego Wykonawca wystawi na Śląskiego,ul. Ligonia 46, 40-037
Urząd Marszałkowski Województwa Katowice, NIP: 954-22-60-713,
Śląskiego,ul. Ligonia 46, 40-037
REGON: 276284638.
Katowice, NIP: 954-22-60-713,
Zadanie 4:
REGON: 276284638.
§4
Zadanie 4:
Wynagrodzenie i sposób płatności
§4
1. Za należyte wykonanie całości
Wynagrodzenie i sposób płatności przedmiotu zamówienia na 2
1. Za należyte wykonanie całości
(słownie: dwóch) pojazdach
przedmiotu zamówienia na 2
serii EN71AKŚ o numerach
(słownie: dwóch) pojazdach
100, 101 Zamawiający zapłaci
serii EN71AKŚ o numerach
Wykonawcy kwotę w wysokości
100, 101 Zamawiający zapłaci
brutto: ..........................PLN
Wykonawcy kwotę w wysokości
(słownie:……………….złotych),
brutto: ..........................PLN
w tym podatek ……% VAT w
(słownie:……………….złotych),
wysokości: .....................PLN,netto: .............
w tym podatek ……% VAT w
przy czym:
wysokości: .....................PLN,netto: .............................PLN,
Cena netto modernizacji systemów
przy czym:
elektronicznych na jednym pojeździe
Cena netto modernizacji systemów serii EN71AKŚ wynosi:…………
elektronicznych na jednym pojeździe PLN(słownie:……………….. złotych).
serii EN71AKŚ wynosi:…………
2. Wykonawca wystawi
PLN(słownie:……………….. złotych). fakturę Zamawiającemu za
2. Wykonawca wystawi
wykonanie przedmiotu umowy
faktury Zamawiającemu za
na danym pojeździe płatną
wykonanie przedmiotu umowy
na rachunek Wykonawcy:
na danym pojeździe płatną
nr...............................................
na rachunek Wykonawcy:
z terminem zapłaty 30 dni od
nr...............................................
dnia doręczenia faktury do
z terminem zapłaty 30 dni od
Zamawiającego, pod warunkiem
dnia doręczenia fakturydo
prawidłowego wykonania przedmiotu
Zamawiającego, pod warunkiem
zamówienia tj. podpisania przez
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prawidłowego wykonania przedmiotu KŚ protokołu odbioru końcowego,
zamówienia tj. podpisania przez
o którym mowa w §2 ust. 15, bez
KŚ protokołu odbioru końcowego,
zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uznaje
o którym mowa w §2 ust. 15, bez
się dzień obciążenia rachunku
zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uznaje Zamawiającego.
się dzień obciążenia rachunku
3. Zamawiający nie ponosi żadnych
Zamawiającego.
dodatkowych kosztów, w tym
3. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów uzyskania stosownych
dodatkowych kosztów, w tym
zezwoleń i transportu pojazdów
kosztów uzyskania stosownych
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
zezwoleń i transportu pojazdów
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
związane zrealizacją niniejszej
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy Umowy.
związane zrealizacją niniejszej
4. W razie uchybienia przez
Umowy.
Zamawiającego terminowi płatności
4. W razie uchybienia przez
faktury Wykonawca ma prawo żądać
Zamawiającego terminowi płatności zapłaty odsetek ustawowych od
faktury Wykonawca ma prawo żądać Zamawiającego.
zapłaty odsetek ustawowych od
Zadanie 5:
Zamawiającego za każdy dzień
§4
zwłoki.
Wynagrodzenie i sposób płatności
Zadanie 5:
1. Za należyte wykonanie całości
§4
przedmiotu zamówienia na
Wynagrodzenie i sposób płatności pojeździe typu 35WE o numerze
1. Za należyte wykonanie całości
007, Zamawiający 1 (WŚ)
przedmiotu zamówienia na
zapłaci Wykonawcy kwotę w
pojeździe typu 35WE o numerze
wysokości brutto: ..........................
007, Zamawiający 1 (WŚ)
PLN(słownie:……………….złotych),
zapłaci Wykonawcy kwotę w
w tym podatek ……% VAT w
wysokości brutto: .......................... wysokości: .....................PLN,netto: .............
PLN(słownie:……………….złotych), przy czym:
w tym podatek ……% VAT w
2. Wykonawca wystawi fakturę
wysokości: .....................PLN,netto: .............................PLN,
Zamawiającemu 1 (WŚ)
przy czym:
za wykonanie przedmiotu
2. Wykonawca wystawi fakturę
umowy na pojeździe płatną
Zamawiającemu 1 (WŚ)
na rachunek Wykonawcy:
za wykonanie przedmiotu
nr...............................................
umowy na pojeździe płatną
z terminem zapłaty 30 dni od
na rachunek Wykonawcy:
dnia doręczenia faktury do
nr...............................................
Zamawiającego 1 (WŚ), pod
z terminem zapłaty 30 dni od
warunkiem prawidłowego wykonania
dnia doręczenia faktury do
przedmiotu zamówienia tj.
Zamawiającego 1 (WŚ), pod
podpisania przez KŚ protokołu
warunkiem prawidłowego wykonania odbioru końcowego, o którym mowa
przedmiotu zamówienia tj.
w §2 ust. 15, bez zastrzeżeń. Za
podpisania przez KŚ protokołu
dzień zapłaty uznaje się dzień
odbioru końcowego, o którym mowa obciążenia rachunku Zamawiającego
w §2 ust. 15, bez zastrzeżeń. Za
1 (WŚ).
dzień zapłaty uznaje się dzień
3. Zamawiający nie ponoszą
obciążenia rachunku Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów, w
1 (WŚ).
tym kosztów uzyskania stosownych
3. Zamawiający nie ponoszą
zezwoleń i transportu pojazdu
żadnych dodatkowych kosztów, w
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
tym kosztów uzyskania stosownych zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
zezwoleń i transportu pojazdu
związane z realizacją niniejszej
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
Umowy.
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
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związane z realizacją niniejszej
4. W razie uchybienia przez
Umowy.
Zamawiającego 1 (WŚ) terminowi
4. W razie uchybienia przez
płatności faktury Wykonawca ma
Zamawiającego 1 (WŚ) terminowi
prawo żądać zapłaty odsetek
płatności faktury Wykonawca ma
ustawowych od Zamawiającego 1
prawo żądać zapłaty odsetek
(WŚ).
ustawowych od Zamawiającego 1
5. Fakturę dla Województwa
(WŚ) za każdy dzień zwłoki.
Śląskiego Wykonawca wystawi na
5. Fakturę dla Województwa
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego Wykonawca wystawi na Śląskiego,ul. Ligonia 46, 40-037
Urząd Marszałkowski Województwa Katowice, NIP: 954-22-60-713,
Śląskiego,ul. Ligonia 46, 40-037
REGON: 276284638.
Katowice, NIP: 954-22-60-713,
Zadanie 6:
REGON: 276284638.
§4
Zadanie 6:
Wynagrodzenie i sposób płatności
§4
1. Za należyte wykonanie całości
Wynagrodzenie i sposób płatności przedmiotu zamówienia na 2
1. Za należyte wykonanie całości
(słownie: dwóch) pojazdach tj.:
przedmiotu zamówienia na 2
pojeździe serii EN57AKŚ o numerze
(słownie: dwóch) pojazdach tj.:
892 i pojeździe typu SA138 o
pojeździe serii EN57AKŚ o numerze numerze 005 Zamawiający zapłaci
892 i pojeździe typu SA138 o
Wykonawcy kwotę w wysokości
numerze 005 Zamawiający zapłaci brutto: .......................... PLN
Wykonawcy kwotę w wysokości
(słownie:……………….złotych),
brutto: .......................... PLN
w tym podatek……% VAT w
(słownie:……………….złotych),
wysokości: .....................PLN,
w tym podatek……% VAT w
netto: .............................PLN, przy
wysokości: .....................PLN,
czym:
netto: .............................PLN, przy Cena netto modernizacji systemów
czym:
elektronicznych na pojeździe serii
Cena netto modernizacji systemów EN57AKŚ wynosi:………… PLN
elektronicznych na pojeździe serii
(słownie:……………….. złotych).
EN57AKŚ wynosi:………… PLN
Cena netto modernizacji systemów
(słownie:……………….. złotych).
elektronicznych na pojeździe typu
Cena netto modernizacji systemów SA138 wynosi:………… PLN
elektronicznych na pojeździe typu
(słownie:……………….. złotych).
SA138 wynosi:………… PLN
2. Wykonawca wystawi
(słownie:……………….. złotych).
faktury Zamawiającemu
2. Wykonawca wystawi
za wykonanie przedmiotu
faktury Zamawiającemu
umowy na danym pojeździe
za wykonanie przedmiotu
płatnąna rachunek Wykonawcy:
umowy na danym pojeździe
nr...............................................
płatnąna rachunek Wykonawcy:
z terminem zapłaty 30 dni od
nr...............................................
dnia doręczenia faktury do
z terminem zapłaty 30 dni od
Zamawiającego, pod warunkiem
dnia doręczenia faktury do
prawidłowego wykonania przedmiotu
Zamawiającego, pod warunkiem
zamówienia tj. podpisania przez
prawidłowego wykonania przedmiotu KŚ protokołu odbioru końcowego,
zamówienia tj. podpisania przez
o którym mowa w §2 ust. 13, bez
KŚ protokołu odbioru końcowego,
zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uznaje
o którym mowa w §2 ust. 13, bez
się dzień obciążenia rachunku
zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uznaje Zamawiającego.
się dzień obciążenia rachunku
3. Zamawiający nie ponosi żadnych
Zamawiającego.
dodatkowych kosztów, w tym
3. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów uzyskania stosownych
dodatkowych kosztów, w tym
zezwoleń i transportu pojazdów
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
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kosztów uzyskania stosownych
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
zezwoleń i transportu pojazdów
związane zrealizacją niniejszej
do KŚ. Kwota wskazana w ust. 1
Umowy.
zawiera wszelkie koszty Wykonawcy 4. W razie uchybienia przez
związane zrealizacją niniejszej
Zamawiającego terminowi płatności
Umowy.
faktury Wykonawca ma prawo żądać
4. W razie uchybienia przez
zapłaty odsetek ustawowych od
Zamawiającego terminowi płatności Zamawiającego.
faktury Wykonawca ma prawo żądać
zapłaty odsetek ustawowych od
Zamawiającego za każdy dzień
zwłoki.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura IV.3)
Informacje administracyjne IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Zamiast:

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
2.9.2015 - 12:00

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
18.9.2015 - 12:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura IV.3)
Informacje administracyjne IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert
Data: 2.9.2015 - 12:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 18.9.2015 - 12:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
02/09/2015 Godzina: 12:00
Sekcja IV: Procedura IV.3)
(dd/mm/rrrr)
Informacje administracyjne IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3)
Informacje administracyjne IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
02/09/2015 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/09/2015 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/09/2015 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-114390
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