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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 224741919

Osoba do kontaktów: Bartosz Wrzesień
E-mail: b.wrzesien@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 i montaż 3 rozdzielni 110 kV
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na trzy zadania:
1) Zadanie nr 1 – Rozdzielnia 110 kV dla PT Dębica;
2) Zadanie nr 2 – Rozdzielnia 110 kV dla PT Grabiny;
3) Zadanie nr 3 – Rozdzielnia 110 kV dla PT Bogumiłowice.
2. Przedmiot zamówienia, dla każdego zadania odrębnie, obejmuje:
a) dostawę i montaż rozdzielni 110 kV w miejscu przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3.x do SIWZ (gdzie
"x" stanowi rozszerzenie tożsame z numerem zadania). Data produkcji elementów i urządzeń wchodzących w
skład rozdzielni nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania projektu wykonawczego,
o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ.
b) dostawę 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) dostawę dokumentacji i świadczenie usług, opisanych szczegółowo w rozdziale 7 załącznika nr 3.x do SIWZ
(gdzie "x" stanowi rozszerzenie tożsame z numerem zadania),
d) wykonanie prac instalacyjnych i łączeniowych, wdrożenie automatyki obiektu oraz przeprowadzenie prób
ruchowych po zmontowaniu i zainstalowaniu urządzeń rozdzielni.
3. Prace budowlane nie są objęte przedmiotem zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego zadania, stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ:
a) Załącznik nr 3.1 dla zadania nr 1 (PT Dębica),
b) Załącznik nr 3.2 dla zadania nr 2 (PT Grabiny),
c) Załącznik nr 3.3 dla zadania nr 3 (PT Bogumiłowice).
5. Pod pojęciem „rozdzielnia” rozumie się urządzenia wymienione w pkt 2 lit. a i b.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu
zamówienia, o których mowa w art. 134 ust 6 pkt 4 Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
31213100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
EF101a-9000-3-3/6/BW/14
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: 2014-018288 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 030-049030 z dnia: 12/02/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
07/02/2014 (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.2. posiadają wiedzę i
III.2.1 pkt B2
doświadczenie zapewniające
wykonanie zamówienia, tj.: wykażą,
że w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie
zrealizowali dostawy co najmniej 2
rozdzielni na napięcie znamionowe
110kV i wyższe, o wartości
stanowiącej łącznie co najmniej:
- dla zadania nr 1: 2 500 000,00 zł;
- dla zadania nr 2: 7 000 000,00 zł;
- dla zadania nr 3: 3 000 000,00 zł;
Zamawiający, jako spełnienie
wskazanego wyżej wymagania,
przyjmie również:
a) wykonanie dostawy rozdzielni
w ramach robót budowlanych lub
usług, których częścią składową jest
dostarczenie rozdzielni,
b) dostawę poszczególnych
urządzeń wchodzących w skład
obwodów pierwotnych rozdzielni

Powinno być:
B.2. posiadają wiedzę i
doświadczenie zapewniające
wykonanie zamówienia, tj.: wykażą,
że w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie
zrealizowali dostawy rozdzielni na
napięcie znamionowe 110 kV i/lub
wyższe, o łącznej wartości netto
wynoszącej co najmniej:
- dla zadania nr 1: 2 500 000,00 zł;
- dla zadania nr 2: 7 000 000,00 zł;
- dla zadania nr 3: 3 000 000,00 zł;
Zamawiający, jako spełnienie
wskazanego wyżej wymagania,
przyjmie również dostawę:
a) rozdzielni na napięcie
znamionowe 110 kV i/lub wyższe
oraz koniecznych, dla osiągnięcia
wymaganej wartości, dostaw
urządzeń wchodzących w skład
obwodów pierwotnych rozdzielni na
napięcie znamionowe 110 kV i/lub
wyższe, lub
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1 pkt VII

110 kV, wykonaną jako samodzielne
dostawy bądź w ramach robót
budowlanych.
W przypadku dostaw wykonanych
w ramach robót budowlanych
wykonawca wskaże w wykazie
stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ takie roboty budowlane
lub usługi, wpisując wartość
odpowiednią dla rozdzielni, albo
urządzeń obwodów pierwotnych.
Wpis w wykazie, o którym tu mowa,
będzie oświadczeniem wykonawcy
składanym zamawiającemu co do
zrealizowania dostawy oferowanej
rozdzielni. W przypadku ubiegania
się przez wykonawcę o więcej niż
jedno zadanie, wymagania o których
mowa powyżej, należy wykazać dla
wartości zadania o najwyższych
wymaganiach, spośród zadań, o
które wykonawca się ubiega.

b) urządzeń wchodzących w skład
obwodów pierwotnych rozdzielni na
napięcie znamionowe 110 kV i/lub
wyższe.
W przypadku dostaw rozdzielni lub
urządzeń, o których mowa w lit. a)
i b), wykonanych w ramach robót
budowlanych lub w ramach usług,
wykonawca wskaże w wykazie
stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ takie roboty budowlane
lub usługi, wpisując wartość
odpowiednią dla rozdzielni, i/lub
urządzeń obwodów pierwotnych.
Wpis w wykazie, o którym tu mowa,
będzie oświadczeniem wykonawcy
składanym zamawiającemu, co do
zrealizowania dostaw przez niego
wymaganych.
W przypadku ubiegania się przez
wykonawcę o więcej niż jedno
zadanie, wymagania o których
mowa powyżej, należy wykazać dla
wartości zadania o najwyższych
wymaganiach, spośród zadań, o
które wykonawca się ubiega.

Zamiast:

Powinno być:

VII. Posiadanie wiedzy i
VII. Posiadanie wiedzy i
doświadczenia – wymagane
doświadczenia – wymagane
dokumenty:
dokumenty:
1) wykaz wykonanych (w okresie
1) wykaz wykonanych (w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie), a w przypadku
– w tym okresie), a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw, o
również wykonywanych dostaw, o
których mowa w pkt. B.2 ogłoszenia, których mowa w pkt. B.2 ogłoszenia,
z podaniem przedmiotu (w zakresie z podaniem przedmiotu (w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia niezbędnym do wykazania spełnienia
ww. warunku), dat wykonania i
ww. warunku), dat wykonania i
odbiorców.
odbiorców.
Zamawiający, jako spełnienie
Zamawiający, jako spełnienie
wskazanego wyżej wymagania,
wskazanego wyżej wymagania,
przyjmie również:
przyjmie również dostawę:
a) wykonanie dostawy rozdzielni
a) rozdzielni na napięcie
w ramach robót budowlanych lub
znamionowe 110 kV i/lub wyższe
usług, których częścią składową jest oraz koniecznych, dla osiągnięcia
dostarczenie rozdzielni,
wymaganej wartości, dostaw
b) dostawę poszczególnych
urządzeń wchodzących w skład
urządzeń wchodzących w skład
obwodów pierwotnych rozdzielni na
obwodów pierwotnych rozdzielni 110 napięcie znamionowe 110 kV i/lub
kV, wykonaną
wyższe, lub
jako samodzielne dostawy bądź
b) urządzeń wchodzących w skład
w ramach robót budowlanych. W
obwodów pierwotnych rozdzielni na
przypadku dostaw wykonanych
napięcie znamionowe 110 kV i/lub
wyższe.
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w ramach robót budowlanych
W przypadku dostaw rozdzielni lub
wykonawca wskaże w wykazie
urządzeń, o których mowa w lit. a)
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i b), wykonanych w ramach robót
takie roboty budowlane lub usługi, budowlanych lub w ramach usług,
wpisując wartość odpowiednią dla wykonawca wskaże w wykazie
rozdzielni, albo
stanowiącym załącznik nr 5 do
urządzeń obwodów pierwotnych.
SIWZ takie roboty budowlane
Wpis w wykazie, o którym tu mowa, lub usługi, wpisując wartość
będzie oświadczeniem wykonawcy odpowiednią dla rozdzielni, i/lub
składanym zamawiającemu co do
urządzeń obwodów pierwotnych.
zrealizowania dostawy oferowanej Wpis w wykazie, o którym tu mowa,
rozdzielni,
będzie oświadczeniem wykonawcy
2) dowody potwierdzające,
składanym zamawiającemu, co do
że przedstawione w wykazie
zrealizowania dostaw przez niego
(o którym mowa w pkt 1),
wymaganych.
dostawy (roboty budowlane,
2) dowody potwierdzające,
usługi), zostały wykonane lub są
że przedstawione w wykazie
wykonywane należycie, tj. zgodnie (o którym mowa w pkt 1),
z treścią § 1 ust. 2 oraz § 9 ust.
dostawy (roboty budowlane,
2 Rozporządzenia Prezesa Rady
usługi), zostały wykonane lub są
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
wykonywane należycie, tj. zgodnie
„w sprawie rodzajów dokumentów, z treścią § 1 ust. 2 oraz § 9 ust.
jakich może żądać zamawiający
2 Rozporządzenia Prezesa Rady
od wykonawcy, oraz form, w jakich Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
te dokumenty mogą być składane” „w sprawie rodzajów dokumentów,
poświadczeń,
jakich może żądać zamawiający
oświadczeń wykonawcy lub
od wykonawcy, oraz form, w
dokumentów potwierdzających, że jakich te dokumenty mogą być
wszelkie prace związane z realizacją składane” poświadczeń, oświadczeń
działań (dostaw, robót budowlanych wykonawcy lub dokumentów
lub usług) wykonano należycie (np. potwierdzających, że wszelkie
referencji).
prace związane z realizacją działań
(dostaw, robót budowlanych lub
usług) wykonano należycie (np.
referencji).

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:
12/02/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-020106
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