Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 308763-2011 z dnia 2011-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz
Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. na następujących trasach: ZADANIE A Legnica - Jelenia
Góra Jelenia Góra - Legnica ZADANIE B Legnica - Szklarska...
Termin składania ofert: 2011-12-05

Numer ogłoszenia: 315381 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 308763 - 2011 data 25.11.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie,
tel. 076 855 33 02.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia
wadium 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: ZADANIE A - 1500
zł ZADANIE B - 2500 zł ZADANIE C - 3500 zł ZADANIE D - 2000 zł ZADANIE E
- 2500 zł ZADANIE F - 1000 zł W przypadku składania oferty w więcej niż jednym
zadaniu należy wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wymaganych wadiów
w danych zadaniach. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). 4.Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego. Wadium w innej formie należy załączyć do składanej oferty.
5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku
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rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił 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 stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga
wniesienia wadium 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
ZADANIE A - 1500 zł ZADANIE B - 2500 zł ZADANIE C - 3500 zł ZADANIE D 2000 zł ZADANIE E - 2500 zł ZADANIE F - 1000 zł ZADANIE G - 1600 zł W
przypadku składania oferty w więcej niż jednym zadaniu należy wnieść wadium w
kwocie odpowiadającej sumie wymaganych wadiów w danych zadaniach. 2.Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.
zm.4). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego. Wadium w innej formie należy załączyć do składanej
oferty. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
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oferta została wybrana: a)odmówił 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 stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego. Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5,
59-220 Legnica 13 1090 2398 0000 0001 0844 2244 Wadium w innej formie należy
załączyć do składanej oferty..
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch usług
transportowych o charakterze ciągłym, z których każda była wykonywana przez okres
min. 1 roku, o wartości (każdej z usług): dla ZADANIA A - wyniosła min. 60 000
PLN dla ZADANIA B - wynosiła min. 90 000 PLN dla ZADANIA C - wynosiła min.
100 000 PLN dla ZADANIA D - wynosiła min. 70 000 PLN dla ZADANIA E wynosiła min. 80 000 PLN dla ZADANIA F - wynosiła min. 30 000 PLN Składając
ofertę w więcej niż jednym zadaniu Wykonawca obowiązany jest wykazać spełnianie
warunku dla każdego z zadań na które składana jest oferta Ocena spełnienia
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,
którzy wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch
usług transportowych o charakterze ciągłym, z których każda była wykonywana przez
okres min. 1 roku, o wartości (każdej z usług): dla ZADANIA A - wyniosła min. 60
000 PLN dla ZADANIA B - wynosiła min. 90 000 PLN dla ZADANIA C - wynosiła
min. 100 000 PLN dla ZADANIA D - wynosiła min. 70 000 PLN dla ZADANIA E wynosiła min. 80 000 PLN dla ZADANIA F - wynosiła min. 30 000 PLN dla
ZADANIA G - wynosiła min. 50 000 PLN Składając ofertę w więcej niż jednym
zadaniu Wykonawca obowiązany jest wykazać spełnianie warunku dla każdego z
zadań na które składana jest oferta. Ocena spełnienia powyższego warunku
wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

•
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 6..
W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 7.

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 05.12.2011 godzina 12:00, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5,
Sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: 07.12.2011 godzina 12:00, miejsce: ul. Wojska
Polskiego 1 lok. 5, Sekretariat..

•

II.2) Tekst, który należy dodać:
•
•

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załacznik.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Legnica Wrocław Główny, Wrocław Główny - Legnica. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych
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na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2012. 4)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
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