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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377952-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Starachowice: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
2020/S 154-377952

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 142-350454)

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

Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
Adres pocztowy: Na Szlakowisku 8
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Malinowska Majewska
E-mail: e.majewska@zecstar.pl 
Tel.:  +48 668295267
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zecstar.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie inwestycji pn. instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn.: 
„Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”, zlokalizowanej na terenie istniejącej kotłowni przy ul. 
Ostrowieckiej 3 w Starachowicach. Na działce o numerze ewidencyjnym 769/2, obręb 07 Starachowice, powiat 
starachowicki, województwo świętokrzyskie, wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego, wykazu oraz 
możliwości dostawy na podstawie osobnej umowy części zamiennych i zapasowych oraz przeprowadzeniem 
szkoleń. Inwestycja jest przeznaczona do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego, pochodzącego 
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z odpadów innych niż niebezpieczne, pracującą w wysokosprawnej kogeneracji o mocy wyjściowej brutto 1,86 
MWe i 7,83 MWt i maksymalnej mocy w paliwie 13 MW (dalej „Inwestycja”).

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

06/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-350454

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
Zamiast:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał w okresie 
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne 
do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i 
uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych 
tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane zadanie podobne musi 
obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących segmentów technologicznych:
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym rusztem;
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej metody oczyszczania spalin;
Powinno być:
4.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał w okresie 
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne 
do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i 
uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji 
palnej z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane 
zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących segmentów 
technologicznych:
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym rusztem;
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej lub półsuchej metody oczyszczania spalin;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 30/09/2020
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Czas lokalny: 13:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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