
Dz.U./S S217
06/11/2020
533650-2020-PL

1 / 2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533650-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
2020/S 217-533650

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 207-505868)

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:
Remont urządzeń maszynowni, remont pomp i remont UDT urządzeń maszynowni z wymianą armatury w 
Elektrociepłowni Żerań
Numer referencyjny: 20DOZZ938

II.1.2) Główny kod CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu urządzeń 
maszynowni, remontu pomp i remontu UDT urządzeń maszynowni z wymianą armatury w Elektrociepłowni 
Żerań wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów 
konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej 
wykonawczej i powykonawczej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-505868

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
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum 
w okresie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 2 zamówień polegających na przygotowaniu urządzeń ciśnieniowych 
do rewizji wewnętrznych UDT, o wartości każdorazowo minimum 200 000 PLN – warunek dotyczy części 2 
zamówienia.
Powinno być:
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum 
w okresie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 2 zamówień polegających na przygotowaniu urządzeń ciśnieniowych 
do rewizji wewnętrznych UDT, o wartości każdorazowo minimum 200 000 PLN – warunek dotyczy części 2 
zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie spełnianych standardów
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 punktach III.1.3 ppkt a i/lub b, złożony na formularzach 
stanowiących załączniki nr 3–1 i 3–2 do Instrukcji dla Wykonawców.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie III.1.3, Zamawiający 
zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 i/lub 5 lat, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – to w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punktach III.1.3 ppkt a i/lub b, złożony na 
formularzach stanowiących załączniki nr 3–1 i 3–2 do Instrukcji dla Wykonawców.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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