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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362005-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Układy smarowania olejem
2020/S 147-362005

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 130-320021)

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

Oficjalna nazwa: PGNiG Termika S.A.
Adres pocztowy: ul. Modlińska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-216
Państwo: Polska
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:
Zabudowa zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w 
Elektrociepłowni Żerań
Numer referencyjny: 20DOZZ188

II.1.2) Główny kod CPV
42113150 Układy smarowania olejem

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego instalacji 
zamkniętego układu chłodzenia oleju turbozespołów Tz-11, Tz-12, agregatów próżniowych turbozespołów Tz11, 
Tz12 oraz pomp EPZ („obiekt” lub ”instalacja”) w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w formule „pod klucz”, 
zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 20DOZZ188 stanowiącym załącznik 
nr 4 do instrukcji dla Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-320021

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

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:
b) wykaże się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia 
na dostawę i montaż płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 MWt.
Powinno być:
b) wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia 
na dostawę i montaż płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła o mocy nie mniejszej niż 850 kW.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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