Katowice: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO 5 (PIĘCIU) ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW
TRAKCYJNYCH DLA KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. KS/ZP/6/2011
Numer ogłoszenia: 153758 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o. , Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel.
32 494 06 63 , faks 32 494 06 62.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolejeslaskie.com/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU
FINANSOWEGO 5 (PIĘCIU) ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DLA KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
KS/ZP/6/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA W FORMIE
LEASINGU FINANSOWEGO 5 (PIĘCIU) ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DLA KOLEI ŚLĄSKICH
SP. Z O.O..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 34.62.00.00-9, 66.11.40.00-2, 50.22.20.00-7, 50.22.40.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1.350.000,00
PLN (jeden milion trzysta pięddziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może byd wnoszone w jednej lub

kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)
gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku
wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonad przelewu na rachunek bankowy numer: 62
1050 1214 1000 0023 4940 5825 z dopiskiem: Wadium - leasing elektrycznych zespołów trakcyjnych
w liczbie 5 (pięd) sztuk. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyd oryginał
lub kopię (poświadczoną za zgodnośd z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód
wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego
(poręczenia lub gwarancji) należy załączyd do oferty. UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie
zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument
ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego
(poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę winna
stanowid częśd oferty (winna byd trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). 5. Zamawiający zwróci
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium zgodnie z zapisami pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana odmówi podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu
wypłacenie wadium. 11. Okres ważności wadium musi obejmowad okres związania ofertą.
Przedłużenie okresu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa zobowiązania Zamawiającego i
Wykonawcy odnośnie powyższego ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom. 12.
Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi byd zawarty zapis, że podmiot
udzielający poręczenia lub gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na
pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania dodatkowej weryfikacji) Zamawiającego do wypłaty na jego
rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. W przypadku braku
powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art.
22 ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, zgodnie z treścią wzorów stanowiących Załączniki: Nr 4 albo 4a (Załącznik Nr 4a dla
podmiotów występujących wspólnie) i 5 albo 5a (Załącznik Nr 5a dla podmiotów występujących
wspólnie) do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześd) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem, a w przypadku
świadczeo obecnie realizowanych (świadczenia okresowe lub ciągłe) należytym wykonywaniem
zamówienia w zakresie produkcji albo przeprowadzenia naprawy głównej, obejmującego co najmniej
3 (trzy) pojazdy pasażerskie z napędem elektrycznym z zastosowaniem falowników trakcyjnych i
silników asynchronicznych w tych pojazdach, w okresie ostatnich 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy
przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, o
wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN (pięd milionów złotych) brutto każda. Przez naprawę główną
rozumie się prace obejmujące pełny demontaż zespołów i podzespołów pojazdu i ich wymianę na
nowe lub zregenerowane w celu przywrócenia ich wymiarów i parametrów konstrukcyjnych.
Szczegółowe wymagania dotyczące naprawy głównej zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.1. W
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, ocena wymagao dotyczących warunku
określonego w pkt 6.1. będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Warunek doświadczenia dotyczący finansowania: Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca należycie wykonał, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych,
należycie wykonywał, jako finansujący (leasingodawca) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a w
przypadku gdy okres ten jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę leasingu, o wartości
początkowej nie mniejszej niż 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych). 2.1. W przypadku
Wykonawców składających wspólną ofertę, ocena wymagao dotyczących warunku określonego w pkt
6.2. będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę zamówieo, zgodny z treścią
formularza stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Treśd oświadczenia musi potwierdzad spełnianie
warunku, o którym mowa w pkt IV.6.1. Do wykazu winny byd dołączone dokumenty potwierdzające,
że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4. Wykaz

wykonanych lub wykonywanych usług leasingowych - potwierdzających spełnianie wymagao
zawartych pkt IV.6.2, ze wskazaniem środków oddanych w leasing z podaniem ich wartości, dat
wykonania i odbiorców, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączenie
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 5. W
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty dotyczące spełniana warunków
udziału, a wymienione w pkt: 9 - 11 - winny byd złożone przez tych Wykonawców, którzy są
odpowiedzialni za spełnienie warunków.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, zgodne z formularzem
stanowiącym załącznik 4 i 4a do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca winien znajdowad się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: 1.1. Wykonawca winien posiadad środki lub
zdolnośd kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych).
1.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, ocena wymagao dotyczących warunku
określonego w pkt 5.1.1., będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokośd posiadanych środków
finansowych lub zdolnośd kredytowa Wykonawcy wystarcza do spełnienia warunku określonego w
pkt 1. Dokumenty te muszą byd wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyd:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolnośd finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokośd posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolnośd kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyd:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyd:
inne dokumenty
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę zamówieo, zgodny z treścią
formularza stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Treśd oświadczenia musi potwierdzad spełnianie
warunku, o którym mowa w pkt IV.6.1. Do wykazu winny byd dołączone dokumenty potwierdzające,
że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Wykaz

wykonanych lub wykonywanych usług leasingowych - potwierdzających spełnianie wymagao
zawartych pkt IV.6.2, ze wskazaniem środków oddanych w leasing z podaniem ich wartości, dat
wykonania i odbiorców, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączenie
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Harmonogram rat leasingowych dla każdego Pojazdu. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium
(szczegółowe wymagania w pkt XI SIWZ). 3. Stosowne pełnomocnictwa (szczegółowe wymagania w
pkt VI SIWZ).
III.7) Czy ogranicza się możliwośd ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieo umowy oraz określenie warunków zmian
W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza się możliwośd następujących zmian treści Umowy: a) zmiana
osób wymienionych w Umowie, w § 18, b) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki
podatku VAT, c) zmiana warunków finansowych Umowy, w tym zmiana Harmonogramu spłaty rat
leasingowych, zmiana stopy procentowej, w tym wprowadzenie stałej stopy procentowej, d) w
przypadku wprowadzenia w Polsce waluty EURO przeliczenie odpowiedniej kwoty ze złotych polskich
na EURO, nastąpi według przepisów prawa określających takie przeliczenie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.kolejeslaskie.com/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7 40-040 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2011
godzina 09:00, miejsce: Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7 40-040 Katowice pokój 224.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

