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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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:
Modernizacja sterowania pomp śmigłowych na pompowni wody chłodzącej w Elektrociepłowni Siekierki
Numer referencyjny: 20DOZZ194

II.1.2) Główny kod CPV
72211000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
modernizacji instalacji sterowania pomp śmigłowych na pompowni wody chłodzącej umożliwiającej płynną
regulację prędkości obrotowej pomp w przepompowni nad Wisłą w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
w formule „pod klucz”, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego
dokumentacją techniczną, przy zachowaniu funkcjonalności Instalacji opisanej w załączniku nr 1 do Umowy
„Opis funkcjonalności” oraz spełniając wymagania techniczne dla dostarczanych urządzeń i elementów
Instalacji wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy „Wymagania techniczne dostaw”.

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

18/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: R7

mailto:krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
www.termika.pgnig.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-067536
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 103-249291
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/05/2020

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: litera b)
Zamiast:
b) co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac projektowych, dostaw i montażu wraz z
uruchomieniem układu falownikowego o mocy min. 200 kW. Referencje zawierać będą kontakt do osoby
prowadzącej nadzór ze strony Inwestora.
Powinno być:
b) co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac projektowych układu falownikowego o mocy
min. 200 kW oraz co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu wraz z uruchomieniem
układu falownikowego o mocy min. 200 kW. Referencje zawierać będą kontakt do osoby prowadzącej nadzór ze
strony Inwestora.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249291-2020:TEXT:PL:HTML

