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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:  Gmina Prószków Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Opolska 17

Miejscowość:  Prószków Kod pocztowy:  46-060 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Gmina Prószków Tel.: +48 774013727

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Szylar

E-mail:  przetargi@proszkow.pl Faks:  +48 774013711

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.proszkow.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:
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków

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

Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków” w postaci serwisu sieci i urządzeń
oświetleniowych, polegającego na:
1. Prowadzeniu serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający jej sprawność techniczną
wg zakresu podstawowych prac należących do konserwacji oświetlenia, w tym wymiana opraw na
energooszczędne typu LED.
2. Całodobowej ciągłej obsłudze umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu
sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.
3. Bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak:
a) kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa,
b) stan sieci stwarzający zagrożenie dla otoczenia,
c) niesprawność fragmentów sieci stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV.
4. Usuwaniu zgłoszonych usterek i niesprawności sieci oświetleniowej w czasie do 14 dni od skutecznego
zgłoszenia
5. Utrzymaniu liczby sprawnych źródeł światła, w stosunku do ogólnej ich liczby, na poziomie nie niższym niż 95
% - dla oświetlenia centralnych i głównych dróg w granicach Gminy.
6. Usuwaniu na własny koszt, usterek sieci oświetleniowej powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań
żywiołów.
7. Realizacji zadań związanych z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Prószków stanowiących własność Wykonawcy
8. Termin realizacji zamówienia: na czas oznaczony trwający 73 miesiące

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50230000  
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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)
RG.271.4.2015.KRG

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaProszkow
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-072309   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: 
01/06/2015  (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:
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Świadczenie usługi oświetleniowej
na terenie Gminy Prószków” w
postaci serwisu sieci i urządzeń
oświetleniowych, polegającego na:
1. Prowadzeniu serwisu sieci
i urządzeń oświetleniowych w
sposób zapewniający jej sprawność
techniczną
wg zakresu podstawowych prac
należących do konserwacji
oświetlenia, w tym wymiana opraw
na
energooszczędne typu LED.
2. Całodobowej ciągłej obsłudze
umożliwiającej zgłaszanie reklamacji
i informacji o nieprawidłowym
działaniu
sieci oświetleniowej przez 7 dni
tygodnia i 24 godziny na dobę.
3. Bezzwłocznym podejmowaniu
działań interwencyjnych w
sytuacjach wyjątkowych, takich jak:

Powinno być:

Świadczenie usługi oświetleniowej
na terenie Gminy Prószków” w
postaci serwisu sieci i urządzeń
oświetleniowych, polegającego na:
1. Prowadzeniu serwisu sieci
i urządzeń oświetleniowych w
sposób zapewniający jej sprawność
techniczną
wg zakresu podstawowych prac
należących do konserwacji
oświetlenia, w tym wymiana opraw
na
energooszczędne typu LED.
2. Całodobowej ciągłej obsłudze
umożliwiającej zgłaszanie reklamacji
i informacji o nieprawidłowym
działaniu
sieci oświetleniowej przez 7 dni
tygodnia i 24 godziny na dobę.
3. Bezzwłocznym podejmowaniu
działań interwencyjnych w
sytuacjach wyjątkowych, takich jak:
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a) kolizja drogowa, w wyniku
której uszkodzeniu uległa sieć
oświetleniowa,
b) stan sieci stwarzający zagrożenie
dla otoczenia,
c) niesprawność fragmentów sieci
stanowiących obszar zasilania stacji
transformatorowej 15/0,4kV.
4. Usuwaniu zgłoszonych usterek i
niesprawności sieci oświetleniowej w
czasie do 14 dni od skutecznego
zgłoszenia
5. Utrzymaniu liczby sprawnych
źródeł światła, w stosunku do ogólnej
ich liczby, na poziomie nie niższym
niż 95
% - dla oświetlenia centralnych i
głównych dróg w granicach Gminy.
6. Usuwaniu na własny koszt,
usterek sieci oświetleniowej
powstałych wskutek kolizji
drogowych oraz działań
żywiołów.
7. Realizacji zadań związanych
z poprawą efektywności i jakości
oświetlenia drogowego na terenie
Gminy
Prószków stanowiących własność
Wykonawcy
8. Termin realizacji zamówienia:
na czas oznaczony trwający 73
miesiące

a) kolizja drogowa, w wyniku
której uszkodzeniu uległa sieć
oświetleniowa,
b) stan sieci stwarzający zagrożenie
dla otoczenia,
c) niesprawność fragmentów sieci
stanowiących obszar zasilania stacji
transformatorowej 15/0,4kV.
4. Usuwaniu zgłoszonych usterek i
niesprawności sieci oświetleniowej w
czasie do 14 dni od skutecznego
zgłoszenia
5. Utrzymaniu liczby sprawnych
źródeł światła, w stosunku do ogólnej
ich liczby, na poziomie nie niższym
niż 95
% - dla oświetlenia centralnych i
głównych dróg w granicach Gminy.
6. Usuwaniu na własny koszt,
usterek sieci oświetleniowej
powstałych wskutek kolizji
drogowych oraz działań
żywiołów.
7. Realizacji zadań związanych
z poprawą efektywności i jakości
oświetlenia drogowego na terenie
Gminy
Prószków stanowiących własność
Wykonawcy
8. Termin realizacji zamówienia:
na czas oznaczony trwający 72
miesiące

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
V.3) Nazwa i adres wykonawcy,
na rzecz którego została wydana
decyzja o udzieleniu zamówienia

Zamiast:

Oficjalna nazwa: TAURON
Dystrybucja S.A Oddział w
Opolu
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 11
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:
31-358 Państwo: Polska (PL)

Powinno być:

Oficjalna nazwa: TAURON
Dystrybucja S.A Adres pocztowy: ul.
Jasnogórska 11
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:
31-358 Państwo: Polska (PL)
Oddział w
Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047
Opole Państo: Polska

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:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-073012
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