
Dz.U./S S223
19/11/2019
548385-2019-PL

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

19/11/2019 S223
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548385-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi publicznego transportu kolejowego
2019/S 223-548385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 212-521195)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PGNiG Termika SA
Adres pocztowy: ul. Modlińska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-216
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Madej
E-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl 
Tel.:  +48 225878469
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usługi transportu kolejowego 500 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika SA w
latach 2020–2021 w ramach umów ramowych
Numer referencyjny: 19MPPA112

II.1.2) Główny kod CPV
60210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług transportu kolejowego 500 000
ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika S.A. od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/11/2019
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 212-521195

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem Zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług transportu kolejowego 500 000
ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika S.A. od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.
W ramach umowy ramowej 19MPPA112 Zamawiający planuje zlecić wykonanie usług transportu łącznej ilości
500 000 ton węgla na następujących trasach:
— od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni
Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Okęcie),
— od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Ciepłowni Kawęczyn
(bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Rembertów),
— od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni
Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Praga).
Zamawiający planuje zawrzeć umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na Wykonanie usług transportu kolejowego 500 000
ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika S.A. od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.
W ramach umowy ramowej 19MPPA112 Zamawiający planuje zlecić wykonanie usług transportu łącznej ilości
500 000 ton węgla na następujących trasach:
— od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni
Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Okęcie),
— od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni
Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Praga),
— z punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu
(transport węgla między zakładami).
Zamawiający planuje zawrzeć umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy na liniach
kolejowych Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie
udzielonej przez Urząd Transportu Kolejowego licencji;
b) posiada prawo do korzystania z linii kolejowych będących własnością bądź zarządzanych przez PKP PLK
S.A, na podstawie umowy o korzystanie z przydzielonych tras pociągów zawartej z PKP PLK S.A. lub decyzji
Prezesa UTK w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej wydaną na podstawie art. 29 ust. 1 i ustawy z
dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym.
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Powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
— posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. wykażą się
posiadaniem aktualnej licencji na przewozy kolejowe rzeczy i ważnej umowy na dostęp do sieci kolejowej PKP
Polskie Linie Kolejowe SA.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punktach III.1.1 i III.1.3,
Zamawiający zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – to w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3 wraz z informacjami
potwierdzającymi spełnianie warunku określonego w pkt III.1.1, złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr
3 do Instrukcji dla Wykonawców.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie III.1.1 i III.1.3,
Zamawiający zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – to w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3 wraz z informacjami
potwierdzającymi spełnianie warunku określonego w pkt III.1.1, złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr
2 do instrukcji dla Wykonawców.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


