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I. II. VI. VII.

Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
2019/S 073-173878
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 049-113436)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
Olsztyn
10-710
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Różacki
Tel.: +48 895241203
E-mail: krozacki@mpec.olsztyn.pl
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpec.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
Numer referencyjny: MPEC/PE-EZ/74/19

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

45251200

Roboty budowlane

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu
dostosowania do norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT
oraz Modernizacji Kotła K3 na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i
wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją
Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka
komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także
wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych. Przedmiot niniejszego Zamówienia
Wykonawca wykonuje zgodnie z formułą „pod klucz”. Przedmiot Zamówienia ma
zostać zrealizowany zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Programem FunkcjonalnoUżytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 049-113436

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i
finansowa
Zamiast:
1. wykazać, że za okres ostatnich zamkniętych 3 lat obrotowych, przychód ze
sprzedaży wyniósł nie mniej niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów
złotych). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć
dokumenty za ten okres,
2. wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości nie
mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów złotych),
według informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
3. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia minimum na kwotę 25 000 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) (OC delikt i OC kontraktowe).
Powinno być:
1. wykazać, że za okres ostatnich zamkniętych 3 lat obrotowych, przychód ze
sprzedaży wyniósł nie mniej niż 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć
milionów złotych) w każdym roku lub jako średnia z trzech lat. Jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres,
2. wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów złotych),
według informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
3. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia minimum na kwotę 15 000 000,00
PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) (OC delikt i OC kontraktowe).
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i
finansowa
Zamiast:
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy
Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących dokumentów:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 50
000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i na zasadach przedstawionych
w pkt. 1.3. Rozdziału IX SIWZ, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
2. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 25 000 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych);
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3. rachunku zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, z
których będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód ze sprzedaży
wyniósł nie mniej niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres.
W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy
dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów;
Powinno być:
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa Ustawy
Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących dokumentów:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30
000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na zasadach przedstawionych w
pkt. 1.3. Rozdziału IX SIWZ, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
2. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 15 000 000,00
PLN (słownie: piętnaście milionów złotych);
3. rachunku zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, z
których będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym lub jako średnia z trzech lat
wyniósł nie mniej niż 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów
złotych). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć
dokumenty za ten okres. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania
finansowego, należy dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym
oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2019
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 29/07/2019
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173878-2019:TEXT:PL:HTML

3/3

