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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ul. Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 4741919

Osoba do kontaktów: Rafał Wilczyński
E-mail: r.wilczynski@pkpenergetyka.pl

Faks: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.pkpenergetyka.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Łachów
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest:
a)dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia rozdzielni 110 kV,
b)dostawa i montaż w pełni wyposażonych szaf sterowniczo-przekaźnikowych i obwodów pomocniczych
rozdzielni 110 kV, szaf pomiaru energii oraz szafy systemu sterowania
i nadzoru, wraz z połączeniami z aparaturą 110 kV,
c)dostawa dokumentacji i świadczenie usług, opisanych szczegółowo w rozdziale 7 załącznika nr 3 do SIWZ,
d)udział wykonawcy w próbach ruchowych po zmontowaniu i zainstalowaniu urządzeń rozdzielni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
31213100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2/8

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EH21d-9000-32-3/72/RW/13
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_pkpenerget
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-126477 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 183-316602 z dnia: 20/09/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/09/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
B.1. Znajdują się w sytuacji
III.2.1. I. B.1.
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj.:
a) posiadają środki finansowe lub
zdolność kredytową nie mniejszą niż
5 000 000,00 zł,
b) uzyskali w ostatnich dwóch
latach obrotowych przychód netto
ze sprzedaży i zrównany z nimi o
łącznej wartości co najmniej 20 000
000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1 II.a)

Zamiast:
a) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie

Powinno być:
B.1. Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj.:
a) posiadają środki finansowe lub
zdolność kredytową nie mniejszą niż
5 000 000,00 zł,
b) uzyskali w ostatnich dwóch
latach obrotowych przychód netto
ze sprzedaży i zrównany z nimi o
łącznej wartości co najmniej 20 000
000,00 zł,
c) posiadają opłacone ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł

Powinno być:
a) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,, w celu wykazania
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1 VI. 1

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1 VII.

wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 Pzp,
Zamiast:

braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
Powinno być:

VI. Wykonawcy zagraniczni.
VI. Wykonawcy zagraniczni.
1. Wykonawca zagraniczny (mający 1. Wykonawca zagraniczny (mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) zamiast dokumentów
Polskiej) zamiast dokumentów
wskazanych w:
wskazanych w:
- pkt II a-c oraz e – składa dokument - pkt II a, c-d oraz f – składa
lub dokumenty, wystawione w kraju, dokument lub dokumenty,
w którym ma siedzibę lub miejsce
wystawione w kraju, w którym ma
zamieszkania, potwierdzające
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
odpowiednio, że:
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione ogłoszono upadłości – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione
właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem
upływem
terminu składania ofert,
terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie zakazu ubiegania się o zamówienie
– wystawione nie wcześniej niż 6
– wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
- pkt II d – składa zaświadczenie
- pkt II lit. e – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub
właściwego organu sądowego
administracyjnego kraju pochodzenia lub administracyjnego miejsca
albo zamieszkania osoby, której
zamieszkania
dokumenty dotyczą, w zakresie
albo zamieszkania osoby, której
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 dokumenty dotyczą, w zakresie
ustawy określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
wystawione nie wcześniej niż 6
pzp miesięcy przed upływem terminu
wystawione nie wcześniej niż 6
składania ofert.
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

Zamiast:

Powinno być:

VII. Posiadanie wiedzy i
doświadczenia – wymagane
dokumenty:
1) wykaz wykonanych (w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem

VII. Posiadanie wiedzy i
doświadczenia – wymagane
dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
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terminu składania ofert, a jeżeli
lub ciągłych również wykonywanych,
okres prowadzenia działalności jest dostaw rozdzielni na napięcie
krótszy – w tym okresie) dostaw, o znamionowe 110 kV i wyższe ,
których mowa w pkt. B.2 ogłoszenia, w okresie ostatnich trzech lat
z podaniem przedmiotu (w zakresie przed upływem terminu składania
niezbędnym do wykazania spełnienia ofert, a jeżeli okres prowadzenia
ww. warunku), dat wykonania i
działalności jest krótszy – w tym
odbiorców. Zamawiający, jako
okresie, o łącznej wartości netto
spełnienie wskazanego wyżej
nie mniejszej niż określona w pkt
wymagania, przyjmie również
B.2 ogłoszenia, wraz z podaniem
wykonanie robót budowlanych lub
ich wartości, przedmiotu, dat
usług, których częścią składową
wykonania i podmiotów, na rzecz
jest dostarczenie oferowanych
których dostawy zostały wykonane
rozdzielnic. Wykonawca wskaże
odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr
wówczas w wykazie stanowiącym
5 do SIWZ.
załącznik nr 5 do SIWZ takie
Zamawiający, jako spełnienie
roboty budowlane lub usługi,
wskazanego wyżej wymagania,
wpisując jednocześnie wartość
przyjmie również wykonanie robót
odpowiednią dla rozdzielnicy. Wpis budowlanych lub usług, których
w wykazie, o którym tu mowa,
częścią składową jest dostarczenie
będzie oświadczeniem wykonawcy oferowanych rozdzielni. Wykonawca
składanym zamawiającemu co do
wskaże wówczas w wykazie
zrealizowania dostawy oferowanej stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
rozdzielni
takie roboty budowlane lub usługi,
2) dowody potwierdzające,
wpisując jednocześnie wartość
że przedstawione w wykazie
odpowiednią dla rozdzielni. Wpis
(o którym mowa w pkt 1),
w wykazie, o którym tu mowa,
dostawy zostały wykonane lub są
będzie oświadczeniem wykonawcy
wykonywane należycie, tj. zgodnie składanym zamawiającemu co do
z treścią § 1 ust. 2 oraz § 9 ust.
zrealizowania dostawy oferowanej
2 Rozporządzenia Prezesa Rady
rozdzielni
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
2) dowody potwierdzających, że
„w sprawie rodzajów dokumentów, przedstawione w wykazie (o którym
jakich może żądać zamawiający
mowa w pkt 1), dostawy (roboty
od wykonawcy, oraz form, w
budowlane, usługi) zostały wykonane
jakich te dokumenty mogą być
lub są wykonywane należycie, tj.
składane” poświadczeń, oświadczeń zgodnie
wykonawcy lub dokumentów
z treścią § 1 ust. 2 oraz § 9 ust.
potwierdzających, że wszelkie
2 Rozporządzenia Prezesa Rady
prace związane z realizacją działań Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
(dostaw, robót budowlanych lub
„w sprawie rodzajów dokumentów,
usług) wykonano należycie (np.
jakich może żądać zamawiający
referencji).
od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane” poświadczeń, oświadczeń
wykonawcy lub dokumentów
potwierdzających, że wszelkie
prace związane z realizacją działań
(dostaw, robót budowlanych lub
usług) wykonano należycie (np.
referencji); dowody te należy składać
zgodnie z wymogami ww. przepisów
przedmiotowego rozporządzenia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1 VIII.

Zamiast:

Powinno być:

VIII. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach

VIII. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na
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określonych w art. 26 ust. 2B Pzp, zasadach określonych w art. 26 ust.
a podmioty te będą brały udział
2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić
w realizacji części zamówienia,
zamawiającemu, iż będzie
zamawiający żąda od takiego
dysponował zasobami niezbędnymi
wykonawcy przedstawienia w
do realizacji zamówienia, w
odniesieniu do tych podmiotów
szczególności przedstawiając w
następujących dokumentów:
tym celu pisemne zobowiązanie
a) oświadczenia o braku podstaw
tych podmiotów do oddania mu do
do wykluczenia z postępowania o
dyspozycji niezbędnych zasobów
udzielenie zamówienia na podstawie na okres korzystania z nich przy
art. 24 ust.1 Pzp
wykonywaniu zamówienia.
b) aktualny odpis z właściwego
Jeżeli wykonawca, wykazując
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
spełnianie warunku sytuacji
wymagają wpisu do rejestru, w
ekonomicznej i finansowej polega
celu wykazania braku podstaw do
na zasobach innych podmiotów na
wykluczenia w oparciu o art. 24
zasadach określonych w art. 26 ust.
ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie
2b Pzp, zamawiający żąda złożenia
wcześniej niż 6 miesięcy przed
dokumentów, o których mowa w
upływem terminu składania ofert,
pkt III.2.2. pkt 1, 2 i 3 Ogłoszenia,
a w stosunku do osób fizycznych
które dotyczyć będą podmiotu
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. udostępniającego wykonawcy
1 pkt 2 Pzp,
swoich zasobów.
c) aktualne zaświadczenie
Jeżeli wykonawca, wykazując
właściwego naczelnika urzędu
spełnienie warunków udziału w
skarbowego potwierdzające, że
postępowaniu polega na zasobach
Wykonawca nie zalega z opłacaniem innych podmiotów na zasadach
podatków lub zaświadczenie, że
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
uzyskał przewidziane prawem
a podmioty te będą brały udział
zwolnienie, odroczenie lub
w realizacji części zamówienia,
rozłożenie na raty zaległych
zamawiający żąda od takiego
płatności lub wstrzymanie w całości wykonawcy przedstawienia w
wykonania decyzji właściwego
odniesieniu do tych podmiotów
organu - wystawione nie wcześniej następujących dokumentów:
niż 3 miesiące przed upływem
a)oświadczenia o braku podstaw
terminu składania ofert,
do wykluczenia z postępowania o
d) aktualne zaświadczenie
udzielenie zamówienia na podstawie
właściwego oddziału Zakładu
art. 24 ust.1 Pzp,
Ubezpieczeń Społecznych lub
b)dokumenty wymienione w pkt.
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
III.2.1.II a, c-f oraz w pkt III.2.1.V
Społecznego potwierdzające, że
Ogłoszenia.
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu — wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
e) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
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f) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
g) dokumentów wymienionych w pkt.
III.2.2. pkt 1-3 ogłoszenia.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2. 1

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2. 3

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.6

Zamiast:
informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w którym wykonawca posiada
rachunek, wystawiona nie
wcześniej niż trzy miesiące przed
upływem terminu składania
ofert, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości nie mniejszej niż 5 000
000,00 zł.
Zamiast:

Powinno być:
Informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
wystawionej nie wcześniej niż trzy
miesiące przed upływem terminu
składania ofert, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy w wysokości nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł.

Zamiast:

Powinno być:
Opłacona polisa, a w przypadku
jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 5
000 000,00 zł
Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą:
60 dni (od ustalonej daty składania
ofert)

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą:
90 dni (od ustalonej daty składania
ofert)

opłacona polisa, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-131421
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