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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325667-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia załadowcze
2018/S 142-325667

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 123-280667)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Madej
Tel.:  +48 225878469
E-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl 
Faks:  +48 225878468
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja układu podawania węgla do kotła OFz 450B w EC Żerań
Numer referencyjny: 18DOZZ167

II.1.2) Główny kod CPV
42418910

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest Modernizacja układu podawania węgla do kotła OFz 450B w EC Żerań, wraz z
zaprojektowaniem, dostarczeniem, instalacją, a także rozruchem i przekazaniem zmodernizowanego układu do
eksploatacji.

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

23/07/2018
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 123-280667

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 15 000 000 PLN za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym
za ten okres określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona
przez liczbę lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas
Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania
ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji
kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni
kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN za okres
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za
ten okres określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania.
Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona
przez liczbę lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas
Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania
ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji
kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni
kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
a) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w
konsorcjum, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia na wykonanie i montaż układu
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podawania paliwa podstawowego do kotła fluidalnego o mocy minimum 200 t/h pary, przy czym układ ten musi
być wyposażony w przenośnik paliwa o kącie zabudowy nie mniejszym niż 30 stopni;
Powinno być:
a) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w
konsorcjum, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na wykonanie i montaż układu podawania
paliwa podstawowego do kotła fluidalnego o mocy minimum 200 t/h pary;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


