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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205364-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty budowlane
2020/S 086-205364

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 064-153988)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kopernika 9a
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
E-mail: chp_lomza@kancelariasiedlecki.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpec.lom.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw
w ciepłowni miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowowy”
Numer referencyjny: TEIR/PU/02/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej instalacji energetycznego spalania paliw składającego się
z pięciu kotłów węglowych o nowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty o paliwo biomasowe. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określa tom III SIWZ.

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

29/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153988-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:chp_lomza@kancelariasiedlecki.pl
http://mpec.lom.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-153988

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
Powinno być:
Cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,
średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym zamówieniem w kwocie minimalnej 40 000
000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN (słownie
złotych: trzydzieści milionów złotych);
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 40 000 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści milionów
złotych).
Powinno być:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,
średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym zamówieniem w kwocie minimalnej 30 000
000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN (słownie
złotych: trzydzieści milionów złotych);
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 40 000 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści milionów
złotych).
Numer sekcji: III.1.6
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 715 850,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset
piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Powinno być:
90 dni
Numer sekcji: III.1.8
Zamiast:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153988-2020:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
– zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Powinno być:
Warunki realizacji umowy określone są w tomie II SIWZ – Warunki umowy.
Numer sekcji: VI.4.1
Zamiast:
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kopernika 9A
Miejscowość: Łomża
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpec.lom.pl 
Tel.: +48 862165431
Faks: +48 862165436
Adres internetowy: http://mpec.lom.pl
Powinno być:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy:02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Numer sekcji: VI.4.2
Zamiast:
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kopernika 9A
Miejscowość: Łomża
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpec.lom.pl 
Tel.: +48 862165431
Faks: +48 862165436
Adres internetowy: http://mpec.lom.pl
Powinno być:
Nie dotyczy

mailto:sekretariat@mpec.lom.pl
http://mpec.lom.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:sekretariat@mpec.lom.pl
http://mpec.lom.pl
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Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
Powinno być:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest
Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Numer sekcji: VI.4.4
Zamiast:
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kopernika 9A
Miejscowość: Łomża
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpec.lom.pl 
Tel.: +48 862165431
Faks: +48 862165436
Adres internetowy: http://mpec.lom.pl
Powinno być:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Numer sekcji: I.3
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Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpec.lom.pl/przetargi/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://mpec.lom.pl/przetargi/764-teir-pu-02-2020-2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

www.mpec.lom.pl/przetargi/przetargi
www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://mpec.lom.pl/przetargi/764-teir-pu-02-2020-2
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

