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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:  TAURON Wydobycie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37

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

Punkt kontaktowy:  Wydział Zamówień Publicznych Tel.: +48 326185302

Osoba do kontaktów:  Iwona Zubel

E-mail:  iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl Faks:  +48 326150862

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.tauron-wydobycie.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:
Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych w TAURON Wydobycie SA - Zakładzie Górniczym Janina

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zasadniczym przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie 26 miesięcy, przewidywany termin realizacji
umowy od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., robót górniczych polegających na wydrążeniu wyrobisk
korytarzowych kamiennych w ogólnej ilości ok. 1 450 m, z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego oraz
lokalnie przy użyciu materiałów wybuchowych. Wykonawca prowadził będzie roboty chodnikowe w rejonie
przejętym od Zamawiającego, na zasadach samodzielnego oddziału.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45254000  
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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)
2014/TWD/TWD/03938/L (Numer sprawy 68/2014/EEZP/IZ)

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_izubel
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-010446   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 019-031380  z dnia:  28/01/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/01/2015  (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:
IV.2.1) Kryteria udzielenia
zamówienia

Zamiast:
Najniższa cena.

Powinno być:

Cena - 94%
Okres gwarancji - 6%

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

Zamiast: 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:
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej.

Tekst do dodania:

1) Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli obniżyć
ceny brutto z ofert pisemnych. Uzyskana w wyniku
przeprowadzenia aukcji cena brutto będzie ceną
ostateczną oferty i będzie maksymalną dopuszczalną
wartością umowy.
Okres gwarancji jest zgodny z ofertą pisemną i nie
ulega zmianie w wyniku aukcji.
2) Ostateczne ceny zamieszczone w Załączniku nr 1 do
Formularza Oferty „FORMULARZ CENOWY” TABELA
NR 1 zostanę skorygowane wskaźnikiem obniżenia cen
obliczonym wg wzoru:
WM = Cost / Cofert
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WM - wskaźnik obniżenia cen
Cofert – CENA BRUTTO z oferty pisemnej [zł],
Cost – CENA BRUTTO uzyskana w wyniku
przeprowadzonej aukcji [zł]
WM – wskaźnik obniżenia cen obliczony z dokładnością
do czterech miejsc po
przecinku.
3) Ostateczne ceny jednostkowe netto za 1 mb
drążenia wyrobisk górniczych kamiennych oraz
przybierkę spągu CJost wyliczone będą wg wzorów:
CJost = CJofert x WM [zł]
gdzie:
CJost - ostateczne ceny jednostkowe netto za drążenie
wyrobisk górniczych kamiennych oraz przybierkę
spągu, które zostaną wprowadzone do tabel nr: U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8, obliczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku [zł/mb].
Tabele nr: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, z
ostatecznymi cenami jednostkowymi będą stanowić
załącznik do umowy,
CJofert - ceny jednostkowe netto za drążenie wyrobisk
górniczych kamiennych oraz przybierkę spągu z oferty
pisemnej, zawarte w tabelach nr: U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, [zł/mb],
4) Ostateczna cena jednostkowa netto roboczodniówki
za wykonywanie pozostałych robót RJost wyliczona
będzie wg wzoru:
RJost = RJofert x WM [zł]
gdzie:
RJost – ostateczna cena jednostkowa netto
roboczodniówki za wykonywanie pozostałych robót,
zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku [zł/
rbdn],
RJofert – cena jednostkowa netto roboczodniówki za
wykonywanie pozostałych robót z oferty pisemnej [zł],
200 – przewidywana ilość roboczodniówek dla
wykonywania pozostałych robót [rbdn].
5) Ostateczna cena jednostkowa netto za 1mb
wykonanego przykatwiania obudowy chodnikowej
komory pomp KJost wyliczona będzie wg wzoru:
KJost = K Jofert x WM [zł]
gdzie:
KJost – ostateczna cena jednostkowa netto za 1mb
wykonanego przykatwiania obudowy chodnikowej
komory pomp, zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po
przecinku [zł/1mb kot],
KJofert – cena jednostkowa netto za wykonanie
przykatwiania obudowy chodnikowej komory pomp, z
oferty pisemnej [zł],
105 – przewidywana ilość metrów dla wykonania
przykatwiania obudowy chodnikowej komory pomp
[mb].
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6) Po pisemnym zawiadomieniu Wykonawców
o wyborze najkorzystniejszej oferty, wyłoniony
Wykonawca, w terminie do 7 dni, będzie zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu nowe tabele cenowe
nr: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, zawierające
ostateczne ceny jednostkowe netto za drążenie
wyrobisk górniczych kamiennych oraz przybierkę
spągu, obliczone zgodnie z powyższym opisem,.
Niedostarczenie prawidłowo wypełnionych tabel
we wskazanym terminie będzie uznane przez
Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy,
pod rygorem zatrzymania wadium na podstawie art. 46
ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7) Czynności Zamawiającego po wyborze oferty
8) Zamawiający po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o
wynikach Postępowania wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
9) Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o
miejscu i terminie podpisania Umowy.
10) Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem
art. 183 PZP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą
elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.
11) Zamawiający może zawrzeć Umowę przed
upływem terminów, o których mowa w zdaniu
poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona
tylko jedna oferta.
12) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta
została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, chyba że Zamawiający unieważni
Postępowanie.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-013052
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