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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39272-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2015/S 024-039272

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, Osoba do kontaktów: Piotr Hachuła,
Katowice40-166, POLSKA. Tel.:  +48 322592647. Faks:  +48 322585997. E-mail: phachula@gig.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.1.2015, 2015/S 13-018640)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09300000
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
7. Sprzedawca zwany dalej Wykonawcą ma obowiązek do 5-ciu dni od podpisania umowy, zgłoszenia do OSD
(Operatora Systemu Dystrybucyjnego) okoliczności zawarcia umowy z Zamawiającym i przeprowadzenia pierwszej
procedury zmiany Wykonawcy w terminach i na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami wraz ze złożeniem
wniosków o zawarcie umów na usługi dystrybucji. Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do 35-ciu dni od
podpisania umowy pisemne oświadczenie OSD potwierdzające, że nie zachodzą przeszkody w dostarczaniu energii
elektrycznej zakupionej od Wykonawcy do Zamawiającego.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.3. (...) Środki muszą być na koncie do 25.2.2015 do godz. 12:00.
1.4. (...) do 25.2.2015 do godz. 12:00.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności:
1. strony ustalają, że łączna cena sprzedaży energii elektrycznej dla (wymienienie podmiotu z Załącznika nr 1) wraz z
podatkiem VAT nie przekroczy kwoty
— brutto: ………………. PLN
(słownie:………………………………………………………………………………….),
— netto: ………………. PLN,
— podatek VAT 23 % ………………. PLN;
2. zapłata następować będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie faktur VAT;
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
25.2.2015 (12:15)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
7. Sprzedawca zwany dalej Wykonawcą ma obowiązek do 10-ciu dni od podpisania umowy, zgłoszenia do OSD
(Operatora Systemu Dystrybucyjnego) okoliczności zawarcia umowy z Zamawiającym i przeprowadzenia pierwszej
procedury zmiany Wykonawcy w terminach i na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami wraz ze złożeniem
wniosków o zawarcie umów na usługi dystrybucji. Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do 40-ciu dni od
podpisania umowy pisemne oświadczenie OSD potwierdzające, że nie zachodzą przeszkody w dostarczaniu energii
elektrycznej zakupionej od Wykonawcy do Zamawiającego.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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1.3. (...) Środki muszą być na koncie do 27.2.2015 do godz. 12:00.
1.4. (...) do 27.2.2015 do godz. 12:00.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności:
1. Strony ustalają, że łączna cena sprzedaży energii elektrycznej dla (wymienienie podmiotu z załącznika nr 1) wraz z
podatkiem VAT nie przekroczy kwoty
— brutto: ………………. PLN
(słownie………………………………………………………………………………),
— netto: ………………. PLN,
— podatek VAT 23 % ………………. PLN.
W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu
rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.
2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty ich wystawienia.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.2.2015 (12:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


