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Ogloszeniedodatkowych
informacji,informacjeo
niekompletnejprocedurzelub
sprostowanie
Sekcja |: Instytur;ja zamawiajqcalpodmiot zamawiajqcy
1.1)Nazwa,adresy i punkty kontakto,we:
oficjalnanazwa: PKP EnergetykaS.A. oddzial w
Warszawie- UslugiZakladpoludniowy'
Adrespocztovrry:
ul. Kamienna14
Miejscowosi: Krak6vv

Krajowynumeridentyfikacyjny:(je2elijest
znany)

Kod pocztowy:31-403

pa6stwo: polska(pL)

Punktkontaktowy:Pl(P EnergetykaS.A.oddzialUslugiTel.:+48 6970,40680/+48
1_2351_5979
ZakladPoludniowy31.-403Krakowul t(amiennat-4
Osobado kontakt6w:StanislawKucatr
E-mail:s.kucab@pkpenergetyka.pl

Faks: +48 t_2:i515905

Adresy internetowe : (e2eli dotyczy)
096lny adresinstytucjizamawiajqcej/podmiotuzamawiajqcego:(URt) http://wvuru.pkpenergetyka.pl
Adresprofilunabywclr:(URL)
Dostqpelektronicznydo informaqi: (URL)
Elektroniczne
skladarrieofert i wniosk6wo dopuszczeniedo udzialu: (ruRL)
1.2)Rodzaj zamawiajqcego:
o tnsqrtucjazamawiai4r:a

o podmiotzamawiaiqcy
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Sekcjall: Przedmiotzam6wienia
11.1.1)
Nazwanadana zam6wieniu:
Wykonanierob6tbudowlanych
kabinysekcyjnejKlajzlokatizowanej
przyliniikolejowejE-30
11.1.2)
Kr6tki opis zam6wienia lub zakupu: (poditnow pierwotnymogtoszeniu)
Przebudowabudynkukabinysekcyjnejw miejscowoSci
Klajzlokalizowan
ej przylinii kolejowejE-30
11.1.3)
Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CpV)

Slownikgl6wny
Gl6wny przedmiot

Slowni k uzupelniai4cyje1elldotyczy

4521_0000
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Sekcja lV: Procedura
fV.l)Rodzaiprocedury (podanow pienuotnymogk>szeniu)
O onruarta
O Ograniczona
O Ograniczona
przyspieszona
O Negocjacyjna
O Negocjacyjna
przyspieszona
O Oialogkonkurencyjny
O Negocjacyjna
z uprzednim
ogloszeniem
O Negocjacyjna
bezuprzedniego
ogloszenia
O Negocjacyjna
z publikacjq
ogloszenia
o zam6wierniu
O Negocjacyjna
bezpublikacji
ogloszenia
o zam6r,uienru
o udzielenie
zam6wienia
bezuprzedniej
publikacji
ogloszenia
o zam6wieniu
w Dzienniku
Urzgdowym
Unii
Europejskiej
lV.2)lnformacje
administracyjne
1V.2.1)Numer
referencyjny: (podanow pienuotnynt
ogloszeniu)
EUEZ6-5f- 4202-t9 |20L3
1V.2.2)Dane
referencyine
ogloszeniaw przypadkr"r
ogloszefiprzeslanychdrogEelektronicznq:
Pienruotne
przeslane
ogloszenie
przez
O eNotices
O reo eSender
Login:ENOTICES_Magorl_23
Danereferencyjne
ogloszenia:2013-068149roki numerdokumentu
1V.2.3)Ogloszen
ie, kt6rego dotyczyniniejszapubllikacja:
Numerogloszenia
w Dz.U.:20i-3ls098-L67156
z clnia:z3loslzoLz(dd/mm/rrn)
1V.2.4)Data
wyslania pierwotnegoogloszenia:
zLl05|2OL3(dd/mm/rrr)
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SekcjaVl: Informacjeuzupelniajqce
Vl.1)Ogloszeniedotyczy:
n Procedury
niepelnej
X Sprostowania
ElInformacji
dodatkowych
Vl.2)Informacje
na tematniepelnejproceduryudlzielenia
zam6wienia:
O Postgpowanie
o udzielenie
zam6wienia
zostaloptrzerwane
O Postepowanie
o udzielenie
zam6wienia
uznano:za
nieskuteczne
O Zamowienia
nieudzielono
n Zam6wienie
mozebyi przedmiotem
ponownej
prublikaclr
Vl.3)Informacje
do poprawienia
lub dodania:

vr.3.1)
O Zmianaoryginalnejinformacjipodanejprzezinstytucjgzamawiajqc4
O Publikacjaw witrynieTED niezgodnaz oryginalnap
informacjq,przekazanEpzezinstytucjgzamawiajqc4
O Oba przypadki

vr.3.2)
pienruotnym
O W ogloszeniu
O W odpowiedniejdokumentacjiprzetargowej
(wiqcej informacj i w odp owiedniej dokumen tacji prz:etargowej)
O W obu przypadkach
(wiqcejinformacjiw odpowiedniejdokumentacjiprz:etargowej)
V1.3.3)Tekst, kt6ry nalezy poprawi6 w pierwotnlrmogloszeniu
powinnoby6:
Miejsce,w kt6rymznajdujesiq
Zamiast:
zmieniany
tekst:
wadiumw vvysokosci
4000,00PLN wadiumw wysokosci3000,00pLN
sekcja lll 1-.1.
(czterytysi4ceztotych)
(trzytysi4cezlotych)
V1.3.4)Daty, kt6re nale2y poprawid w pierwotnym ogloszeniu
Miejsce,w kt6rymznajdujqsiq
Zamiast:
zmieniane
daty:

powinnoby6:

V1.3.5)Adresy i punkty kontaktowe, kt6re nalezy poprawid
V1.3.6)Tekst, kt6ry nale2y doda6 do pierwotnegroogloszenia
Miejsce,w kt6rymnalezydoda6tekst:
Tekstdo dodania:
sekcjaVl'3
ZmianaSIWZ:pkt 2.L; pkt 1-1-.1-;
zmianazal4cznikanr. 9
do SIWZ- Przedmiarrob6t.
Vl.4) Inne dodatkowe informacje:
Aktualneslwz i zal. nr 9 umieszczono
na stronieinternetowej
Zamawiajacego.
Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
03/06i2013(dd/mm/rrr)- lD:2013-073917
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