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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:  _____ Tel.: +48 326185201

Osoba do kontaktów:  Marcin Nowakowski

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

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:
Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja załadowczą, z możliwością
załadunku kamienia do wagonów i samochodów w TAURON Wydobycie S.A Zakładzie Górniczym Janina w
Libiążu – Część drogowo-kolejowa.

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

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją
załadowczą z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w TAURON Wydobycie S.A.
Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu – Część drogowo-kolejowa”
Planowany zakres robót jest objęty projektami budowlanymi:
a). Projekt budowlany pn. „Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją
załadowczą z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w ZG Janina w Libiążu ”( w
zakresie infrastruktury drogowej).
b). Projekt budowlany pn. „Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją
załadowczą z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w ZG Janina w Libiążu - część
kolejowa” oraz projektami wykonawczymi branżowymi opracowanymi przez „CARBO PROJEKT” Sp. z o.o z
siedzibą w Tychach i obejmuje:
• Budowę układu torowego na terenie ZG Janina.
Należy wykonać na warunkach określonych w Decyzji Starosty Chrzanowskiego nr. 445/2014 z dnia
26.06.2014r.
• Budowę dróg i placów zakładowych:
Należy wykonać na warunkach określonych w Decyzji wydanej przez Dyrektora OUG Katowice nr. 13/2013/P z
dnia 22.05.2013r.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45233226  
Dodatkowe przedmioty 45234000  
 45310000  
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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/02909/L (sprawa nr 50/2014/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:   2014-148296   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 218-386304  z dnia:  12/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/11/2014  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 6

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:
pkt. III.2.3) ppkt. 3.1.1.2.

Zamiast:

3.1.1.2. Posiadania wiedzy i
doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
Postępowaniu w zakresie posiadania
wiedzy idoświadczenia, jeżeli
Wykonawca wykaże się w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składaniaofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należytą
realizacją co najmniej jednejroboty
budowlanej z zakresu budowy
liniowej infrastruktury kolejowej, na
kwotę minimum 5 000 000 PLN i
conajmniej jednej roboty budowlanej
z zakresu budowy infrastruktury
drogowej na kwotę minimum 1 000
000 PLNz podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączy dowody dotyczące
najważniejszychrobót, określające,
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonanezgodnie

Powinno być:

3.1.1.2.Posiadania wiedzy i
doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
Postępowaniu w zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia, jeżeli
Wykonawca wykaże się w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, należytą realizacją
co najmniej jednej roboty budowlanej
z zakresu budowy torowisk
kolejowych normalnotorowych, na
kwotę minimum 5.000.000,00 PLN
brutto i co najmniej jednej roboty
budowlanej z zakresu budowy dróg
na kwotę minimum 1.000.000,00
PLN brutto z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączy dowody dotyczące
najważniejszych robót, określające,
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
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z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt. III.2.3) ppkt. 3.1.1.3.

Zamiast:

3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonaniazamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
Postępowaniu w zakresie
dysponowaniaosobami,
które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobamiposiadającymi odpowiednie
uprawnienia do realizacji
zamówienia.
a) 1 osoba – Kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi
wspecjalności kolejowej, który
posiada zaświadczenie o
przynależności do Okręgowej Izby
InżynierówBudownictwa i posiada
aktualne ubezpieczenie OC,
b) 1 osoba – Kierownik robót z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalności
drogowej,który posiada stwierdzenie
kwalifikacji przez OUG, co najmniej
osoby średniego dozoru ruchu,
specjalnośćbudowlana, w zakładach
górniczych wydobywających
węgiel kamienny, który posiada
zaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i posiada
aktualne ubezpieczenie OC,
c) 1 osoba – Kierownik robót
z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w
specjalności kolejowej,który
posiada zaświadczenie o
przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i posiada
aktualneubezpieczenie OC,
d) 1 osoba - Kierownik robót z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, który
posiadazaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i posiada
aktualne ubezpieczenie OC;

Powinno być:

3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
Postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami, które
będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami
posiadającymi odpowiednie
uprawnienia do realizacji
zamówienia.
a) 1 osoba – Kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności kolejowej, który posiada
zaświadczenie o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i posiada aktualne
ubezpieczenie OC,
b) 1 osoba – Kierownik robót
z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w
specjalności drogowej, posiadający
zaświadczenie o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i posiadający aktualne
ubezpieczenie OC,
c) 1 osoba – kierownik robót z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej, który
posiada stwierdzenie kwalifikacji
przez OUG co najmniej osoby
średniego dozoru ruchu specjalność
budowlana w Zakładach Górniczych
wydobywających węgiel kamienny ,
posiadający przynależność
do okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz aktualne
ubezpieczenie OC,
d) 1 osoba – Kierownik robót
z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w
specjalności kolejowej, który posiada
zaświadczenie o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i posiada aktualne
ubezpieczenie OC,
e) 1 osoba - Kierownik robót z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej
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Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza
łączenia funkcji kierownika budowy i
kierownika robót.

w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, który posiada
zaświadczenie o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i posiada aktualne
ubezpieczenie OC;
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza
łączenia funkcji kierownika budowy i
kierownika robót.

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

Zamiast:
18/12/2014   Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/01/2015   Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
19/12/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/01/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
19/12/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/01/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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:
10/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-163496
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