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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53760-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 022-053760

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 225-554528)

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 Miasto Warszawa
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:
Budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do 
infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Numer referencyjny: 20DOZZ714

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi 
oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 225-554528

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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
a) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co 
najmniej jednej kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR o mocy cieplnej kotłowni co najmniej 12 MWt;
Powinno być:
a) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co 
najmniej jednej kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR o mocy cieplnej kotłowni co najmniej 12 MWt lub 
zrealizowaniem modernizacji kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR, której wartość zamówienia wynosiła 
nie mniej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych polskich);
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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