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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149756-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2018/S 067-149756
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 045-099479)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.: +48 583412963
E-mail: przetargi@gait.pl
Faks: +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja układów napędowych i sterowania w 13 tramwajach typu N8C-MF18 i 8 tramwajach typu N8CMF01
Numer referencyjny: 12/520/AM/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów napędowych i sterowania w 13 tramwajach typu N8CMF18 i 8 tramwajach typu N8C-MF01 polegająca na:
a) wymianie instalacji elektrycznej,
b) montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i
układów sterowania,
c) oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie www.gait.pl
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-099479

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy osobno za każdy odebrany, zmodernizowany tramwaj, którego
modernizacja potwierdzona została podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego tramwaju po modernizacji i uruchomieniu napędów, kwotę określoną w § 5 wzoru umowy (wzór
umowy dostępny na stronie Zamawiającego - www.gait.pl), na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę Faktury VAT, na każdy tramwaj osobno.
2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
3. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252
Gdańsk, NIP 2040000711.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, osobno za każdy zmodernizowany tramwaj, zostanie
uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
Powinno być:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy osobno za każdy odebrany, zmodernizowany tramwaj, którego
modernizacja potwierdzona została podpisanym przez Strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego
tramwaju po modernizacji i uruchomieniu napędów, kwotę określoną w § 5 umowy (wzór umowy dostępny na
stronie Zamawiającego - www.gait.pl). Rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, będą
dokonywane w dwóch ratach:
1) I rata – 40 % kwoty określonej w § 5 umowy (wzór umowy dostępny na stronie Zamawiającego - www.gait.pl)
po wykonaniu następujących prac w modernizowanym tramwaju:
a) demontaż aparatów i urządzeń elektrycznych,
b) demontaż całej instalacji elektrycznej,
c) położenie nowej instalacji elektrycznej,
d) montaż urządzeń i aparatów elektrycznych.
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Wykonawca wystawi Faktury VAT sukcesywnie, po zakończeniu prac wymienionych w pkt 1, które zostanie
potwierdzone podpisanym przez Strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju po montażu
aparatów i urządzeń elektrycznych oraz wymianie instalacji elektrycznej, na każdy tramwaj osobno.
2) II rata – 60 % kwoty określonej w § 5 umowy (wzór umowy dostępny na stronie Zamawiającego www.gait.pl) na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, po podpisaniu przez Strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tramwaju po modernizacji i uruchomieniu napędów, na każdy
tramwaj osobno.
2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
3. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252
Gdańsk, NIP 2040000711.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, osobno na każdy zmodernizowany tramwaj, zostanie
uregulowana przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawianych Faktur VAT, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT. Podstawą do wystawienia Faktur VAT będą
podpisane przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego tramwaju po montażu aparatów i urządzeń
elektrycznych oraz wymianie instalacji elektrycznej (I rata) oraz protokół odbioru końcowego tramwaju po
modernizacji i uruchomieniu napędów (II rata), dla każdego tramwaju osobno.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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