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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418561-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2019/S 171-418561

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 146-360571)

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

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Polska
Tel.:  +48 523045369/387/279
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 523045470
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej. Zadanie jest etapem III zadania
nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy
G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanym w ramach POIiŚ
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla
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źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy
umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”.
Zakres zamówienia obejmuje:
Budowę sieci ciepłowniczej w rejonie od ul. Żeglarskiej (pkt Z 23) w stronę ul. Jednostronnej (pkt Z 37).
Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

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

02/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-360571

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:
— Rozliczenie robót dokonane będzie fakturą końcową,
— Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego, nie zawierający żadnych
uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej,
— Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokólarnego odbioru końcowego
przedmiotu umowy,
— Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,
— KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umożliwia wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do
zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
— 10. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ
Powinno być:
— Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur częściowych za wykonane
etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Faktury powinny być
jednostronnie zadrukowane (druga strona czysta bez nadruków) i muszą zawierać nazwę zadania. Zaleca się
aby faktury były wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach,
— Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zaakceptowane protokoły odbioru etapów robót bez
uwag i zastrzeżeń, podpisane przez przedstawicieli stron,
— Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu
umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostanie elementy robót i pozostałe nieopłacone należności za
wcześniej wykonane i odebrane etapy robót,
— Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, podpisany
przez przedstawicieli stron,
— Termin płatności wynosi do 30 dni po wykonaniu zamówienia i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury,
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— KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umożliwia wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do
zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
— Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/11/2019
Powinno być:
Data: 09/11/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 13:05
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 13:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmianie ulega § 7 w Załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.
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