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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „METAL” Jerzy Siofer
Ul. Pakoszowska 1A
Piechowice
58 – 573
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Biały
Tel.: +48 607243531
E-mail: info@ppu-metal.com
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ppu-metal.com
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych: wycinarki laserowej CNC oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego

II.1.2)

Główny kod CPV
42418500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: wycinarki laserowej CNC – 1 szt. oraz urządzenia
załadowczo-wyładowczego – 1 szt. niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania
przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w
krótkich seriach (do 1000 szt.).
Wycinarka laserowa CNC - kod CPV: 38636110-6 Lasery przemysłowe
Urządzenie załadowczo-wyładowcze – kod CPV: 42418500-4 Mechaniczne urządzenia przeładunkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie poszczególnych części i jest zgodny z
wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania przygotówek
korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do
1000 szt.)".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-115910
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 175-313950
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2016
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może
zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach: a) zmiany wartości
umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących
Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U
z 2004 r. Nr54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli
w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie
wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji
Powinno być:
j.w. wraz z wyjaśnieniem podanym w sekcji VII.2)

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Tekst z sekcji III.2.2 z uwagi na ograniczenia formularza jest niepełny, całość warunków zmiany umowy podana
jest w dokumentach Zamawiającego www.ppu-metal.com.

