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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443035-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Olej napędowy
2015/S 244-443035

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna,
ul. Fabryczna 1, Osoba do kontaktów: Artur Zysk, Białystok 15-482, POLSKA.

Tel.:  +48 603727299. Faks:  +48 856751036. E-mail: info@pks.bialystok.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.12.2015, 2015/S 234-424811)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09134100
Olej napędowy
Zamiast:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000 PLN.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w:
— W pieniądzu:
— na konto Zamawiającego: Bank SBR 92876900020391203220000010.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego,
— Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— Gwarancjach bankowych,
— Gwarancjach ubezpieczeniowych,
— Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. Dokument potwierdzający
wniesienie wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych
w niniejszej specyfikacji form wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta polegać
będzie odrzuceniu.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, że
posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 500 000 PLN.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, że
złożył w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z 11.3.2004 o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku
od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z
11.3.2004 o podatku od towarów i usług, w wysokości, co najmniej 10 000 000 PLN.
Powinno być:
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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000 PLN.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w:
— pieniądzu:
— na konto Zamawiającego: Bank SBR 92876900020391203220000010.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego,
— Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— Gwarancjach bankowych,
— Gwarancjach ubezpieczeniowych,
— Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. Dokument potwierdzający
wniesienie wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych
w niniejszej specyfikacji form wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta polegać
będzie odrzuceniu.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, że
posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 500 000 PLN.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, że
złożył w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z 11.3.2004 o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku
od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z
11.3.2004 o podatku od towarów i usług, w wysokości, co najmniej 3 000 000 PLN (trzech milionów złotych).
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Modyfikacja SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
informuję, że dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowe zmiany ujęte są:
a) w załączniku do niniejszych wyjaśnień, wskazującym szczegółowo na dokonane zmiany w SIWZ (treść usunięta w
SIWZ została przekreślona, a treść dodana w SIWZ została oznaczona kolorem czerwonym);
b) w tekście jednolitym aktualnego SIWZ;
c) w tekście jednolitym aktualnego załącznika nr 5 do SIWZ.


