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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
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
E-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 225878433
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do
infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn
Numer referencyjny: 20DOZZ089

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Zakładu Ciepłowni Kawęczyn kompletnej nowej Infrastruktury
Olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Zakładu (IOL)
będącej przedmiotem Umowy, składającej się m.in. z Gospodarki Olejem Lekkim (GO), Gospodarki Wodą
PPoż. (GWP) oraz Modernizowanych Instalacji Elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek
pomocniczych zapewaniających kompletność realizacji przedmiotu Umowy. IOL jest elementem planowanych
na terenie Zakładu prac inwestycyjnych Zamawiającego zwianych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na
Dostosowaniu C Kawęczyn do konkluzji BAT.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: R7
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-032619
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-119517
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/03/2020
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: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe,
tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednego
zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z
nich nie mniejszej niż 2500 m3
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe,
tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednego
zamówienia polegającego na budowie co najmniej dwóch zbiorników na paliwo płynne o pojemności każdego z
nich nie mniejszej niż 1600 m3
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/04/2020
Czas lokalny: 09:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

