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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:
Dostawa przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego
S.A. – Zakładu Górniczego Janina.

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych:
- przenośnika zgrzebłowego ścianowego długości 230 m, z jedną jednostką napędową o mocy 105/315
kW, szerokości wewnętrznej rynny ok. 800 mm, łańcuchem okrągłym 2 x ø 34x126 mm, z wyposażeniem
elektrycznym w postaci silnika napędowego przenośnika oraz systemu sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i
blokad.
- przenośnika zgrzebłowego podścianowego długości 55 m, z jedną jednostką napędową o mocy 200 kW,
szerokości wewnętrznej rynny ok. 800 mm, łańcuchem okrągłym 2 x ø 34x126 mm, najazdową stacją zwrotną,
kruszarką dynamiczną, z wyposażeniem elektrycznym w postaci silnika napędowego przenośnika i kruszarki,
instalacji oświetleniowej oraz systemu sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 42417230  
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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)
34/2013/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:   2013-080638   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 116-198745  z dnia:  18/06/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/06/2013  (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
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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.Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji
elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej,
zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Zamawiający
przeprowadza aukcję, jeżeli złożono co najmniej 3
oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji
Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
2.1.Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca,
który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został
zaproszony do udziału w aukcji.
2.2.Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane
wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
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Ofertę pisemną Wykonawca sporządza zgodnie
ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ –
„Formularz ofertowy”.
2.3.W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi
dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem
aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i
informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w
aukcji.
2.4.W celu prawidłowego korzystania z systemu
informatycznego Wykonawca powinien dysponować
komputerem spełniającym co najmniej następujące
wymagania techniczne:
a)zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer
w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok
zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
b)system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub
Windows 7 (wersje 32-bit).
Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są
dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://
eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w zakładce „Wymagania”.
2.5.Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy
wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których
oferty pisemne zostały odrzucone.
2.6.W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się
posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym
w zaproszeniu do udziału w aukcji.
Uwaga: Nie ma możliwości powtórzenia lub
odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w
tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się
Wykonawcom automatycznie poprzez system
informatyczny obsługujący aukcję elektroniczną.
2.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła
osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3.Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku
aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).
4.Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba
uprawniona do reprezentowania wykonawcy w aukcji,
na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę,
tj. imię, nazwisko i numer PESEL (maksymalnie 5
osób).
Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia
przez Zamawiającego niezbędnych danych do systemu
informatycznego obsługującego aukcję elektroniczną,
oraz do zweryfikowania przez w/w system osoby
uprawnionej do składania postąpień w imieniu
wykonawcy.
5.Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do
jednoosobowego reprezentowania wykonawcy nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty, to należy
stosowne pełnomocnictwo załączyć do oferty.
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6.Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje
związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w
aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub
przekazania zamawiającemu nieprawidłowych danych
wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj.
adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-088094
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