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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Południowy Koncern Węglowy S.A Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37

Miejscowość:  Jaworzno Kod pocztowy:  43-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 326185201

Osoba do kontaktów:  Marcin Nowakowski

E-mail:  marcin.nowakowski@pkwsa.pl Faks:  +48 326155942

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pkwsa.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych „Biały
Brzeg” Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych „Biały
Brzeg”
Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90513600  
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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)
60/2012/EEZP/MN

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_nowakowski
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-151757   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 213-352633  z dnia:  06/11/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/11/2012  (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
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

F.Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w
zakresie posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
Wykonawca będzie posiadał
zezwolenia(e) (decyzje) właściwych
organów administracji na transport
i zagospodarowanie (odzysk)
odpadów w niezbędnej ilości o
kodzie 01 04 12 - odpady powstające
przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin
inne niż wymienione w 01 04 07 i
01 04 11 (odpady z osadnika wód
dołowych) określone w Ustawie o
odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz.
U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z
późniejszymi zmianami) ważną przez
cały okres realizacji umowy.
Na potwierdzenie spełniania
powyższego warunku udziału
Wykonawca załączy do oferty
dokument w postaci:

Powinno być:

F.Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w
zakresie posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
Wykonawca będzie posiadał
zezwolenia(e) (decyzje) właściwych
organów administracji na transport
i zagospodarowanie (odzysk)
odpadów o kodzie 01 04 12 -
odpady powstające przy płukaniu
i oczyszczaniu kopalin inne niż
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
(odpady z osadnika wód dołowych)
określone w Ustawie o odpadach z
dnia 27.4.2001 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi
zmianami) ważną przez cały okres
realizacji umowy.
Na potwierdzenie spełniania
powyższego warunku udziału
Wykonawca załączy do oferty
dokument w postaci:
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decyzji właściwych organów
administracyjnych na transport
oraz zagospodarowanie (odzysk)
odpadów w niezbędnej ilości, o
kodzie 01 04 12 - odpady powstające
przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin
inne niż wymienione w 01 04 07 i
01 04 11 (odpady z osadnika wód
dołowych) (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający dopuszcza możliwość
posiadania przez Wykonawcę
osobnej decyzji na transport a
osobnej na gospodarowanie
odpadami o podanym kodzie i w
niezbędnej ilości,
oświadczenia, że w przypadku
gdy ważność ww. decyzji będzie
krótsza od obowiązywania
umowy, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu przed końcem
terminu obowiązywania
dotychczasowej, nową decyzję
ważną na pozostały okres realizacji
umowy. (Oświadczenie zgodne ze
wzorem zamieszczonym w pkt. 2
załącznika nr 5 do SIWZ).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia, z
podmiotem posiadającym stosowne
decyzje, zgodnie z zapisami
określonymi w art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych (w sekcji V
SIWZ znajdują się informacje dla
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia).

decyzji właściwych organów
administracyjnych na transport
oraz zagospodarowanie (odzysk)
odpadów o kodzie 01 04 12 -
odpady powstające przy płukaniu
i oczyszczaniu kopalin inne niż
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
(odpady z osadnika wód dołowych)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający dopuszcza możliwość
posiadania przez Wykonawcę
osobnej decyzji na transport a
osobnej na gospodarowanie
odpadami o podanym kodzie.
oświadczenia, że w przypadku
gdy ważność ww. decyzji będzie
krótsza od obowiązywania
umowy, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu przed końcem
terminu obowiązywania
dotychczasowej, nową decyzję
ważną na pozostały okres realizacji
umowy. (Oświadczenie zgodne ze
wzorem zamieszczonym w pkt. 2
załącznika nr 5 do SIWZ).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia, z
podmiotem posiadającym stosowne
decyzje, zgodnie z zapisami
określonymi w art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych (w sekcji V
SIWZ znajdują się informacje dla
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki uzyskania
specyfikacji i dokumentów
dodatkowych.

Zamiast:
26/11/2012   Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/12/2012   Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.

Zamiast:
27/11/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/12/2012   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert.

Zamiast:
27/11/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/12/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia



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

6 / 6

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-159017
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