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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475862-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2017/S 228-475862

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 212-441038)

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kubicy 6
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Krężel
Tel.:  +48 323256460
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl 
Faks:  +48 322195040
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pec.tychy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach. Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu
ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.
Numer referencyjny: 50/PN/NZ/X/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres robót do wykonania obejmuje:
Część I
a) budowę sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 2*Dn250/450 w zakresie zadania 1 od pkt X w rejonie
ul. Browarowej do pkt Y w rejonie cieku Wilkowyjskiego w Tychach,
b) budowę odgałęzienia 2*Dn100/225 od przedmiotowej sieci wraz z przekroczeniem z rurami ochronnymi pod
przebudowaną ul. Obywatelską,
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c) budowę odgałęzienia 2*Dn 65/160 i 2*Dn 100/225,
d) budowę komory żelbetowej podziemnej,
e) przebudowę istniejącego hydrantu w ramach zadania 1,
f) przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w ramach zadania 1.
Część II
a) budowę sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 2*Dn250/450 od projektowanej pompowni pkt „T” do pkt
„X” w rejonie ul. Browarowej w Tychach,
b) przełożenie kanalizacji deszczowej w ramach zadania 3A-część II.

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

24/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 212-441038

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:
Część I
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub
wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy Dn200 i
większych i długości nie krótszej niż 500m w ramach jednego zadania,
Powinno być:
Część I
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub
wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o średnicy Dn200 i większych i długości nie
krótszej niż 500m w ramach jednego zadania,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Część II
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub
wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy Dn200 i
większych i długości nie krótszej niż 500m w ramach jednego zadania,
Powinno być:
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Część II
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub
wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o średnicy Dn200 i większych i długości nie
krótszej niż 500m w ramach jednego zadania,
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/02/2018
Powinno być:
Data: 15/02/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/12/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


