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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267558-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane
2019/S 110-267558

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 105-254560)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Witaszyczki 1a
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Sip
Tel.:  +48 627472456
E-mail: sekretariat@zgo-jarocin.pl 
Faks:  +48 627472456
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgo-jarocin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Zadanie 3A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – część biologiczna – rozbudowa o
zespół kogeneracyjny – budowa zbiornika do magazynowania biogazu”
Numer referencyjny: ZGO/ZP/12/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zam. jest kompl. realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zad. pt. budowa zbiornika do
magazynowania biogazu, w ramach poniższych etapów:
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— etap I - obejmuje sporządzenie oraz przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w SIWZ
Tom III, w szczególności projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz innych dokumentów koniecznych
dla pozyskania decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
— etap II - obejmuje prace budowlane, dostawy, prace montażowe oraz prace instalacyjne związane z
wykonaniem Zbiornika Magazynowego, a także sporządzenie dok. powykon. w zakresie obj. przedm.
zamówienia,
— etap III - obej. przepr. prób i testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji
wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z realizacją Umowy (w tym w warunkach pracy
ciągłej) oraz w celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganych Umową oraz SIWZ Tom III parametrów, a także
przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego.

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

06/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 105-254560

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat procesów elektronicznych
Zamiast:
Powinno być:
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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