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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Staszica 24

Miejscowość:  Rzeszów Kod pocztowy:  35-051 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  jw. Tel.: +48 178545222

Osoba do kontaktów:  Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska, Łukasz Paja

E-mail:  przetargitt@mpecrzeszow.pl Faks:  +48 178541707

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.mpec.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w
Rzeszowie” na odcinku od komory G-14 do komory G16 z wyłączeniem odcinka A-B realizowana w ramach
projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych
ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
w rejonie Al. A. Krzyżanowskiego i Al. T. Rejtana w Rzeszowie.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45200000  
 45231000  
 45231110  
 45232140  
 45233000  
 45112710  
 45236000  
 71321200  
 71242000  
 71247000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
KZP-1/252/TT/16/18/UE

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mpecrzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-193514   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 248-575105  z dnia:  26/12/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/12/2018  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana
zamówieniu przez podmiot
zamawiający:

Zamiast:

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2
x Dn400 mm od komory G-17 do
komory G-14 przy Al. Rejtana w
Rzeszowie” na odcinku od komory
G-14 do komory G16 z wyłączeniem
odcinka A-B realizowana w ramach
projektu pn. Poprawa efektywności
energetycznej przesyłu ciepła
poprzez modernizację sieci
ciepłowniczych
ETAP
2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00),
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
I Zmniejszenie Emisyjności
Gospodarki, Działania 1.5.
Efektywna dystrybucja ciepła i
chłodu.

Powinno być:

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2
x Dn400 mm od komory G-17 do
komory G-14 przy Al. Rejtana w
Rzeszowie” na odcinku od komory
G-14 do komory G16 z podziałem na
2 Części:
Część 1: Przebudowa sieci
ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od
komory G-17 do komory G-14 na
odcinku A - B
Część 2: Przebudowa sieci
ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od
komory G-17 do komory G-14 z
wyłączeniem odcinka A - B
Część 1 przedmiotu zamówienia
realizowana będzie w ramach
działalności bieżącej MPEC –
Rzeszów (zwanej dalej działalność
bieżąca).
Część 2 przedmiotu zamówienia
realizowana będzie w ramach
projektu pn. Poprawa efektywności
energetycznej przesyłu
ciepła poprzez modernizację
sieci ciepłowniczych ETAP
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2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00),
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
I Zmniejszenie Emisyjności
Gospodarki, Działania 1.5.
Efektywna dystrybucja ciepła i
chłodu.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III : Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1)
Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1.Wykonawca ubiegający się o
udzielenie niniejszego zamówienia
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w
wysokości: 19 000,00 zł (słownie:
dziewiętnaście tysięcy złotych
00/100).
Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia
07.02.2019 r. do godziny 12:00.

Powinno być:

1.Wykonawca ubiegający się o
udzielenie niniejszego zamówienia
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w
wysokości: 19 000,00 zł (słownie:
dziewiętnaście tysięcy złotych
00/100).
Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia
12.02.2019 r. do godziny 12:00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III : Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1.2)
Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

1. Rozliczenie za wykonanie
przedmiotu zamówienia nastąpi na
podstawie faktury. Faktura powinna
być
jednostronnie zadrukowana (druga
strona czysta bez nadruków).
Zaleca się aby faktura była
wystawiona na papierze
kserograficznym o formacie A4 (o
gramaturze min. 80 g/
m2) na oddzielnych kartkach.
2. Na okoliczność wykonania
przedmiotu zamówienia strony
sporządzą: protokół końcowy odbioru
robót.
3. Podstawą do zapłaty będzie
dostarczona faktura i protokół
końcowy odbioru robót z pkt 2,
sporządzony bez uwag i zastrzeżeń.
4.Termin płatności: do 30 dni od dnia
spełnienia wymogów z pkt 3.

Powinno być:

1. Rozliczenie za wykonanie
przedmiotu zamówienia nastąpi na
podstawie faktury (dla każdej Części
oddzielnie). Faktura powinna być
jednostronnie zadrukowana (druga
strona czysta bez nadruków).
Zaleca się aby faktura była
wystawiona na papierze
kserograficznym o formacie A4
(o gramaturze min. 80 g/m2 ) na
oddzielnych kartkach.
2. Na okoliczność wykonania
przedmiotu zamówienia strony
sporządzą: protokół końcowy odbioru
robót (dla każdej Części oddzielnie).
3. Podstawą do zapłaty będzie
dostarczona faktura i protokół
końcowy odbioru robót z Rozdziału
XIX Podrozdziału 7 pkt 2 SIWZ,
(dla każdej Części oddzielnie),
sporządzony bez uwag i zastrzeżeń.
4. Termin płatności: do 30 dni od
dnia spełnienia wymogów z pkt 3.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamiast:

I
1.Termin wykonania zamówienia:
1.1. Roboty technologiczne
umożliwiające przepływ czynnika
grzewczego: pomiędzy 03.06.2019r.,
a
12.07.2019 r.

Powinno być:

I
1.Termin wykonania zamówienia:
1.1. Roboty technologiczne
umożliwiające przepływ czynnika
grzewczego: pomiędzy 05.08.2019
r. , a 23.09.2019 r. (dotyczy Części
1),
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1.2. Roboty odtworzeniowe i
porządkowe: do 14.08.2018 r.
Uwagi:
Wszelkie terminy rozcięć, przepięć
nowoprzebudowanych sieci
ciepłowniczych oraz zaślepień
należy uzgadniać
wyprzedzająco z Działem
Eksploatacji Zamawiającego.
Roboty odtworzeniowe należy
wykonywać sukcesywnie w miarę
postępu robót technologicznych.
Prace porządkowe należy
wykonywać łącznie z robotami
odtworzeniowymi.
Za datę wykonania przedmiotu
zamówienia uznaje się datę
sporządzenia protokołu końcowego
odbioru robót
bez uwag i zastrzeżeń.
2.Miejsce wykonania zamówienia: w
rejonie Al. A. Krzyżanowskiego i Al.
T. Rejtana
w Rzeszowie.

1.2. Roboty technologiczne
umożliwiające przepływ czynnika
grzewczego: pomiędzy 05.08.2019
r. , a 23.09.2019 r. (dotyczy Części
2),
1.3. Odcinek pomiędzy komorą G-14
a G-15 (pod ulicą Rejtana) należy
wykonać do 31.08.2019r (dotyczy
Części 2),
1.4. Roboty odtworzeniowe i
porządkowe: do 08.11.2019 r.
(dotyczy Części 1 i Części 2),
Uwagi:
Wszelkie terminy rozcięć, przepięć
nowoprzebudowanych sieci
ciepłowniczych oraz zaślepień
należy uzgadniać z min. 14
dniowym wyprzedzeniem z Działem
Eksploatacji Zamawiającego.
Roboty odtworzeniowe należy
wykonywać sukcesywnie w miarę
postępu robót technologicznych.
Prace porządkowe należy
wykonywać łącznie z robotami
odtworzeniowymi.
Za datę wykonania przedmiotu
zamówienia uznaje się datę
sporządzenia protokołu końcowego
odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń.
2.Miejsce wykonania zamówienia: w
rejonie Al. A. Krzyżanowskiego i Al.
T. Rejtana
w Rzeszowie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i
dokumentów dodatkowych:

Zamiast:
06/02/2019   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/02/2019   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: (

Zamiast:
07/02/2019   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/02/2019   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.7)
Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
07/02/2019   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/02/2019   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019  (dd/mm/rrrr) - ID:2019-013837
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