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Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2020/S 060-144534

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 042-100182)

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
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:
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla konwersji kotła węglowego 04K z węgla na paliwo
gazowo-olejowe wraz z obiektami i instalacjami w Ciepłowni Kawęczyn

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji robót na potrzeby przeprowadzenia przetargu na wybór
wykonawców zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań BAT.
Konwersja kotła węglowego 04K z paliwa węglowego na paliwo gazowo-olejowe wraz z obiektami, instalacjami i
gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn.

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 042-100182

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:
... - posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:
— wykaże 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 na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN netto, którego
przedmiotem była modernizacja jednego kotła na paliwo stałe o mocy powyżej 50 MWt w zakresie zmiany
paliwa na paliwo gazowe lub olejowe lub olejowo-gazowe. Przez realizację robót budowlanych Zamawiający
rozumie komplet prac tj. zaprojektowanie, dostawę, montaż mechaniczny, modernizację instalacji elektrycznych,
AKPiA wraz z układem sterowania i zabezpieczeń kotła oraz uruchomienie,
Powinno być:
– posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.
— wykaże 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 na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto, którego
przedmiotem była modernizacja jednego kotła na paliwo stałe o mocy powyżej 50 MWt w zakresie zmiany
paliwa na paliwo gazowe lub olejowe lub olejowo-gazowe. Przez realizację robót budowlanych Zamawiający
rozumie komplet prac tj. zaprojektowanie, dostawę, montaż mechaniczny, modernizację instalacji elektrycznych,
AKPiA wraz z układem sterowania i zabezpieczeń kotła oraz uruchomienie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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