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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220890-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi transportu kolejowego
2019/S 091-220890

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 079-190966)

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 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:
Wykonanie usług transportu kolejowego 2 620 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika S.A.
w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1.1.2020 r.
Numer referencyjny: 19MPPA111

II.1.2) Główny kod CPV
60200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie usług transportu kolejowego 2 620 000 ton węgla energetycznego do
zakładów PGNiG Termika S.A. w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od
1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190966-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:mariusz.madej@termika.pgnig.pl
www.termika.pgnig.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 079-190966

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
Zamiast:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie III.1.3), Zamawiający
zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to
w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3) ppkt 2 wraz z informacjami o dokumentach
wymaganych w punkcie III.1.3) ppkt 1, złożone na formularzach stanowiących załączniki nr 4.1, 4.2 i 4.3 do
Instrukcji dla Wykonawców. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych
zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są:
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.1.3|) ppkt 2 – inne dokumenty.
Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania
dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie III.1.3, Zamawiający
zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to
w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3 ppkt 2 wraz z informacjami o dokumentach
wymaganych w punkcie III.1.3 ppkt 1, złożone na formularzach stanowiących załączniki nr 2.1, 2.2 i 2.3 do
Instrukcji dla Wykonawców. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych
zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są:
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 2 – oświadczenie
wykonawcy. Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do
składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia. – Wykonawca
złoży Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców.
Powinno być:
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowisku maszynisty lokomotyw, rewidenta taboru
kolejowego, ustawiacza wagonów. Wykonawca złoży Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do Instrukcji dla
Wykonawców.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190966-2019:TEXT:PL:HTML

