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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:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o. o .

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 35A

Miejscowość:  Nowy Targ Kod pocztowy:  34-400 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o. o .

Tel.: +48 182640777

Osoba do kontaktów:  Grzegorz Żądło

E-mail:  jrp@ppkpodhale.pl Faks:  +48 182640779

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


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

2 / 7

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Staszowej w Szczawnicy – rozszerzenie - kontrakt 4b-1

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul.
Staszowej w Szczawnicy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45232400  
Dodatkowe przedmioty 45231300  
 45232420  
 45232423  
 45232440  
 45233140  
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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)
_____

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ppk
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-058744   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 088-158060  z dnia:  07/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/05/2015  (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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: I posiadania wiedzy i
doświadczenia

Zamiast:

Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże
się odpowiednim doświadczeniem w
zakresie niezbędnym do oceny
spełnienia przez Wykonawcę
powyższego warunku, tj.: w okresie
ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym
okresie, wykonał (ukończył) co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną, której przedmiotem było
wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym wykonanie sieci
kanalizacyjnej z rur kamionkowych o
długości co
najmniej 500 m.
W celu potwierdzenia spełniania
powyższego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
— oświadczenie jak w pkt. 9.1 SIWZ

Powinno być:

Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże
się odpowiednim doświadczeniem w
zakresie niezbędnym do oceny
spełnienia przez Wykonawcę
powyższego warunku, tj.: w okresie
ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym
okresie, wykonał (ukończył) co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną, której przedmiotem było
wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej, o długości co najmniej
500 m.
W celu potwierdzenia spełniania
powyższego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
— oświadczenie jak w pkt. 9.1 SIWZ
— wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
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— wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, sporządzony wg wzoru
stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz robót powinien zawierać
ich rodzaj i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączyć dowody
dotyczące
najważniejszych robót, określające
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy
zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Wykonawca może w wykazie
przedstawić roboty wykonane
przez podmioty, na których wiedzy i
doświadczeniu
polega, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków, pod warunkiem
udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym
postępowaniem. Jeżeli Wykonawca
potwierdzając spełnianie tego
warunku polega na wiedzy i
doświadczeniu
innych podmiotów, winien
przedstawić również dowody
potwierdzające, że Wykonawca
będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie Wykonawcy robót
do udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji
robót wskazanych w wykazie
robót budowlanych, do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania
z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia.

pięciu lat przed upływem terminu
składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, sporządzony wg wzoru
stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz robót powinien zawierać
ich rodzaj i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączyć dowody
dotyczące
najważniejszych robót, określające
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy
zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Wykonawca może w wykazie
przedstawić roboty wykonane
przez podmioty, na których wiedzy i
doświadczeniu
polega, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków, pod warunkiem
udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym
postępowaniem. Jeżeli Wykonawca
potwierdzając spełnianie tego
warunku polega na wiedzy i
doświadczeniu
innych podmiotów, winien
przedstawić również dowody
potwierdzające, że Wykonawca
będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie Wykonawcy robót
do udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji
robót wskazanych w wykazie
robót budowlanych, do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania
z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia.
Oświadczenie podpisane przez
podmiot trzeci o
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Oświadczenie podpisane przez
podmiot trzeci o
udostępnieniu swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji robót wskazanych w
wykazie robót
budowlanych jest równoznaczne z
tym, iż podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
ponieważ zamówienia udziela się
tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie.
Do wykazu wykonanych robót
budowlanych (ujętych w wykazie
robót budowlanych) należy dołączyć
dowody,
dotyczące najważniejszych robót,
określające czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
w terminach
przewidzianych podpisanymi
umowami.
W przypadku zamówień na
roboty budowlane dowodem są
poświadczenia lub mogą być inne
dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
robót budowlanych, które określone
zostały w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817), jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o
którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie
robót
budowlanych zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
W razie konieczności, szczególnie,
gdy wykaz lub dowody będą budziły
wątpliwości Zamawiającego lub gdy

udostępnieniu swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji robót wskazanych w
wykazie robót
budowlanych jest równoznaczne z
tym, iż podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
ponieważ zamówienia udziela się
tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie.
Do wykazu wykonanych robót
budowlanych (ujętych w wykazie
robót budowlanych) należy dołączyć
dowody,
dotyczące najważniejszych robót,
określające czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
w terminach
przewidzianych podpisanymi
umowami.
W przypadku zamówień na
roboty budowlane dowodem są
poświadczenia lub mogą być inne
dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
robót budowlanych, które określone
zostały w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817), jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o
którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie
robót
budowlanych zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
W razie konieczności, szczególnie,
gdy wykaz lub dowody będą budziły
wątpliwości Zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo innego
dokumentu wynika, że zamówienie
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z poświadczenia albo innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało
wykonane
nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz
którego
roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.

nie zostało wykonane lub zostało
wykonane
nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz
którego
roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-069804
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