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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:  Koleje Dolnośląskie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5

Miejscowość:  Legnica Kod pocztowy:  59-220 Legnica Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 768506511

Osoba do kontaktów:  Marta Ostrowska

E-mail:  marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu Faks:  +48 768553302

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

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 obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu
Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

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

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów
kolejowych będących w posiadaniu spółki Koleje Dolnośląskie S.A.
2. Przedmiotem zamówienia został podzielony na następujące części:
Zadanie I – Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania PU3-2 autobusu szynowego SA134-006
Zadanie II – Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania PU4 autobusu szynowego SA132-002
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50220000  
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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)
KD/DB/BZ/116/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kolejedolnoslaskie
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-166140   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/12/2014  (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:
SEKCJA III.2.1)

Zamiast:

II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres : (w tym wszystkie części,
wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Całkowita wartość zamówienia
sektorowego przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, to jest
powyżej kwoty 414.000,00 €
(słownie: czterysta czternaście
tysięcy euro zero
centów).
(jeżeli dotyczy, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :
4117500.00 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ :
Waluta :

Powinno być:

II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres : (w tym wszystkie części,
wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Całkowita wartość zamówienia
sektorowego przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, to jest
powyżej kwoty 414.000,00 €
(słownie: czterysta czternaście
tysięcy euro zero
centów).
(jeżeli dotyczy, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :
Zakres: między : 2 000 000 i : 4 000
000 : Waluta : PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
ZAŁĄCZNIK B, CZĘŚĆ NR 1,
ZADANIE 1, PKT 3)

Zamiast:

3) Wielkość lub zakres:
_____

Powinno być:

3) Wielkość lub zakres:
_____
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(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT: 1068000.00
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____
Waluta:

(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT:
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____
Waluta:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
ZAŁĄCZNIK B, CZĘŚĆ NR 2,
ZADANIE 2, PKT 3)

Zamiast:

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT: 3049500.00
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____
Waluta:

Powinno być:

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT:
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____
Waluta:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
26/01/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
26/01/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/02/2015   Godzina: 10:30
(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:
Zamawiający informuje, iż wartość szacunkowa zamówienia wskazana w ogłoszeniu została błędnie podana
w ogłoszeniu o zamówieniu z uwzględnieniem wartości dodatkowych świadczeń, które były wykonywane
dotychczas przy wykonywaniu przeglądów okresowych w okresie ostatnich 12 m-cy, a których zakres nie został
objęty opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-171612
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