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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polska
Tel.:  +48 225878433
E-mail: krzysztof.motyka@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:
Wymiana elektrofiltra na filtr workowy wraz z jego urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi na układzie spalin
kotła blokowego nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki
Numer referencyjny: 18DOZZ516

II.1.2) Główny kod CPV
45251140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu spalin kotła blokowego nr 11 (K11) w EC Siekierki
polegająca na wymianie istniejącego elektrofiltra na filtr workowy wraz z urządzeniami i instalacjami
towarzyszącymi na ww. układzie spalin.

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

20/02/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: R7
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-018722
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-060953

mailto:krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
www.termika.pgnig.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60953-2019:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/02/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt a)
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 dwóch zamówień polegających na zaprojektowaniu i
budowie filtra workowego na kotle energetycznym o mocy minimum 150 MWt.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, robót
budowlanych o zakresie określonym powyżej złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2-1 do Instrukcji
dla Wykonawców.
Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące usług określające, czy usługi te zostały
wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania
warunku, o których mowa w pkt a) – inne dokumenty. Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego,
Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.
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 jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu
i budowie filtra workowego na kotle energetycznym o mocy minimum 150 MWt.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, robót
budowlanych o zakresie określonym powyżej złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2-1 do Instrukcji
dla Wykonawców.
Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy
te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu
wykazania spełniania warunku, o których mowa w pkt a) – inne dokumenty. Jeśli usługi były wykonywane na
rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte
wykonanie usług.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: przed pierwszym zdaniem.
Zamiast:
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Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


