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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław
Wrocław
50-304
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Oczkowicz
Tel.:  +48 785054301
E-mail: przetargi@fortum.com 
Faks:  +48 713430434
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu
Numer referencyjny: PN/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków
przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu, w której zakres wchodzi budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
2xDn150/125/100, o długości około 500m oraz budowa 5 przyłączy ciepłowniczych 2xDn80/65/40 o łącznej
długości około 100m do 5 węzłów cieplnych. Odcinek osiedlowej sieci ciepłowniczej prowadzony pod jezdnią ul.
Małopanewskiej wykonany będzie metodą przewiertu sterowanego w rurze przewiertowej o dł. ok. 12m.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają zapisy w pkt. 3.1 SIWZ.

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

19/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0021o38
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-024831

mailto:przetargi@fortum.com
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 033-071129
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/02/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy
ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu
Zamiast:
45312000
45300000
45111000
45200000
45100000
45112000
45231000
45321000
45233000
Powinno być:
45300000
45111000
45200000
45100000
45112000
45231000
45233000
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Adresy internetowe
Zamiast:
Główny adres: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
Powinno być:
Główny adres: https://www.fortum.pl
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi oraz https://www.fortum.pl/
media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-we
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Adresy internetowe

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:71129-2018:TEXT:PL:HTML
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
https://www.fortum.pl
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
https://www.fortum.pl/media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-we
https://www.fortum.pl/media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-we
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Zamiast:
Główny adres: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1AWrocław
50-304PolskaOsoba do kontaktów: Łukasz OczkowiczTel.: +48 785054301E-mail: przetargi@fortum.com  Faks:
+48 713430434Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
Powinno być:
Główny adres: https://www.fortum.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1A Wrocław
50-304 Polska Osoba do kontaktów: Łukasz OczkowiczTel.: +48 785054301E-mail: przetargi@fortum.com 
Faks: +48 713430434 Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fortum.pl
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu
Numer referencyjny: PN/1/2018
Powinno być:
Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu
Numer referencyjny: 26/2018
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Termin wykonania zamówienia do dnia 14.7.2018 r. Poszczególne etapy wykonania robót budowlanych
zostały wskazane w Rozdziale 6 SIWZ.
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
2.1 należy wykonać sieć osiedlową ciepłowniczą 2xDn150/125/100 o długości ok. 500 m - od miejsca
oznaczonego w dokumentacji technicznej na rys. IS1 jako T-II/23/1/1, gdzie następuje wpięcie nowej sieci
do istniejącej sieci cieplnej tradycyjnej 2xDn200 w kanale nieprzechodnim - do obszaru objętego zabudową5
(pięcioma) budynkami w rejonie ul. Małopanewskiej i ul. Kłodnickiej oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn65
odługości ok. 65 m - od miejsca wpięcia do budowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej - do pomieszczenia węzła
cieplnego W2 w Budynku D (przyłącze należy zakończyć spięciem technologicznym).
2.3 należy wykonać przyłącze ciepłownicze 2xDn80 o długości ok. 20 m do węzła cieplnego W1 w Budynku
A(połączyć z węzłem); 2.3.1 należy wykonać:
a) przyłącze ciepłownicze 2xDn65 w kierunku do węzła cieplnego W3 w Budynku E;
b) przyłącze ciepłownicze 2xDn80 w kierunku do węzła cieplnego W4 w Budynku G;
c) przyłącze ciepłownicze 2xDn40 w kierunku do węzła cieplnego W5 w Budynku J.
Dot. pkt. a) do c) poszczególne przyłącza ciepłownicze należy wykonać od miejsca ich wpięcia do
budowanejosiedlowej sieci ciepłowniczej - do studni preizolowanych zaworów odcinających (włącznie z
zaworami)zlokalizowanych przed poszczególnymi budynkami. Przyłącza należy zakończyć montażem dennicy
orazzałożeniem nasuwki końcowej.

https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
mailto:przetargi@fortum.com
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
https://www.fortum.pl
mailto:przetargi@fortum.com
https://www.fortum.pl
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2.4 należy wykonać komory startową, odbiorczą oraz przewiert sterowany przy przejściu przez
ulicęMałopanewską. Po stronie wybranego Wykonawcy jest obowiązek wykonania dokumentacji
projektowejdotyczącej przewiertu sterowanego i komór.
2.5 Roboty budowlane należy wykonać w podziale na etapy opisane w pkt. 3.2.5 SIWZ.
2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:— Tom I - Projektu budowlano-wykonawczego budowy
osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami -załącznik nr 9A do SIWZ,
— Tom II – Załączniki do projektu budowlano-wykonawczy budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z
przyłączami – załącznik nr 9B do SIWZ,
— Przedmiary robót – dokumenty pomocnicze,
— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9C do SIWZ,
— Projekt czasowej organizacji ruchu zastępczego oraz odtworzenia nawierzchni na czas budowy sieci
ciepłowniczych i przyłączy ciepłowniczych dla projektowanych budynków przy ul. Małopanewskiej i Kłodnickiej
we Wrocławiu - branża drogowa.
3. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono we wzorze
umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowalne będące przedmiotem niniejszej
umowy. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 5 lat. 5. Obowiązki Wykonawcy i
Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
6. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcękluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
7. Niniejszy projekt, o którym mowa w pkt 3.3.1. powyżej z przyczyn obiektywnych został sporządzony z
punktu widzenia uzgodniony u dostawcy rur pod względem prawidłowości stosowania zasad projektowania
systemów w technologii rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne poprzez zmianę technologii na inną, niż ZPU Międzyrzecz. Zakres równoważności został opisany
w projekcie.Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie zapisami zawartymi w pkt. 3.4
SIWZ.
Powinno być:
1. Termin wykonania zamówienia do dnia 14 sierpnia 2018 r. Poszczególne terminy każdego z etapów
wykonania robót budowlanych zostały wskazane w Rozdziale 6 SIWZ.
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
2.1 należy wykonać sieć osiedlową ciepłowniczą 2xDn150/125/100 o długości ok. 500 m - od
miejscaoznaczonego w dokumentacji technicznej na rys. IS1 jako T-II/23/1/1, gdzie następuje wpięcie
nowej siecido istniejącej sieci cieplnej tradycyjnej 2xDn200 w kanale nieprzechodnim - do obszaru
objętego zabudową5 (pięcioma) budynkami w rejonie ul. Małopanewskiej i ul. Kłodnickiej oraz przyłącze
ciepłownicze 2xDn65 odługości ok. 65 m - od miejsca wpięcia do budowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej - do
pomieszczenia węzłacieplnego W2 w Budynku D (przyłącze należy zakończyć spięciem technologicznym).
2.3 należy wykonać przyłącze ciepłownicze 2xDn80 o długości ok. 20 m do węzła cieplnego W1 w Budynku
A(połączyć z węzłem); 2.3.1 należy wykonać:
a) przyłącze ciepłownicze 2xDn65 w kierunku do węzła cieplnego W3 w Budynku E;
b) przyłącze ciepłownicze 2xDn80 w kierunku do węzła cieplnego W4 w Budynku G;
c) przyłącze ciepłownicze 2xDn40 w kierunku do węzła cieplnego W5 w Budynku J.
Dot. pkt. a) do c) poszczególne przyłącza ciepłownicze należy wykonać od miejsca ich wpięcia do
budowanejosiedlowej sieci ciepłowniczej - do studni preizolowanych zaworów odcinających (włącznie z
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zaworami)zlokalizowanych przed poszczególnymi budynkami. Przyłącza należy zakończyć montażem dennicy
orazzałożeniem nasuwki końcowej.
2.4 należy wykonać komory startową, odbiorczą oraz przewiert sterowany przy przejściu przez
ulicęMałopanewską. Po stronie wybranego Wykonawcy jest obowiązek wykonania dokumentacji
projektowejdotyczącej przewiertu sterowanego i komór.
2.5 Roboty budowlane należy wykonać w podziale na etapy opisane w pkt. 3.2.5 SIWZ.
2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
2.6.1 Tom I - Projektu budowlano-wykonawczego budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami -
załącznik nr 9A do SIWZ,
2.6.2 Tom II – Załączniki do projektu budowlano-wykonawczy budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz
zprzyłączami – załącznik nr 9B do SIWZ,
2.6.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9C do SIWZ,
2.6.4 Projekt czasowej organizacji ruchu zastępczego oraz odtworzenia nawierzchni na czas budowy
sieciciepłowniczych i przyłączy ciepłowniczych dla projektowanych budynków przy ul. Małopanewskiej i
Kłodnickiej we Wrocławiu - branża drogowa.
3. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono we wzorze
umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowalne będące przedmiotem niniejszej
umowy. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 5 lat. 5. Obowiązki Wykonawcy i
Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
6. Projekt, o którym mowa w pkt. 3.3.1 SIWZ i w pkt. 2.6.1. niniejszego Ogłoszenia, z przyczyn obiektywnych
został sporządzony z punktu widzenia zasad projektowania systemów w technologii rur preizolowanych
ZPU Międzyrzecz. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne poprzez zmianę technologii na inną.
Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie zapisami zawartymi w pkt. 3.4 SIWZ.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych w wysokości nieprzekraczającej 10 %
wartościzamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z
zapisamiart. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
2. Ewentualny zakres zamówień podobnych dotyczy robót budowlanych wszystkich branż zamówienia
podstawowego.
Powinno być:
Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie ostatnich 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
(stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania) zamówień podobnych w wysokości nieprzekraczającej



6 / 9

10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP. W zakresie wykonania przedłużenia przyłączy ciepłowniczych
określonych w pkt. 3.2.3. SIWZ i wprowadzenia ich do budynków.
2. Ewentualny zakres zamówień podobnych dotyczy robót budowlanych wszystkich branż zamówienia
podstawowego.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnejkogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogenecji.
Powinno być:
Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 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 źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Tytuł projektu:
Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem wykorzystania ciepła z wysokosprawnej
kogeneracji.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolnośc do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego
zachodząokoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których
mowa w pkt 8.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiącewstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
6. Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.1.1) pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formiejednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE, zwanego dalej „JEDZ”.
JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny
nastronieinternetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
Wykonawca ogranicza się do złożenia w sekcji α części IV formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa wart.86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
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przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniemoświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą dozakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 5.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonaniaoceny
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza niepodlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w
pkt.9.3SIWZ
11.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 10 składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.5 SIWZ z
uwzględnieniem zapisów pkt 9.5.1-9.5.2 SIWZ.
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone
przezZamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia
dokumentówwskazanych w pkt. 9.6 SIWZ.
13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art.86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samejgrupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego
zachodząokoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których
mowa w pkt 8.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiącewstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
6. Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.1.1) pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formiejednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE, zwanego dalej „JEDZ”.
JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny
nastronieinternetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
Wykonawca ogranicza się do złożenia w sekcji α części IV formularza JEDZ ogólnego oświadczenia ospełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
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7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa wart.86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniemoświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą dozakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 5.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów, potwierdzających że oferowane dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego:
9.1 Informacja na temat zastosowanej technologii rur i elementów preizolowanych.
9.2 Dokumenty potwierdzające, że materiały preizolowane spełniają wymagania określone w dokumentacji
projektowej, STWiORB, „Wytycznych i wymaganiach technicznych dla sieci ciepłowniczych w spółkach
Grupy Fortum w Polsce – lipiec 2013 r.”, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci i przyłączy
ciepłowniczych w Fortum Wrocław S.A. - lipiec 2006 r.” wymienione w 9.6.2 SIWZ.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt.9.3
SIWZ
12.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 10 składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.5 SIWZ z
uwzględnieniem zapisów pkt 9.5.1-9.5.2 SIWZ.
13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia
dokumentówwskazanych w pkt. 9.6 SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304
Wrocław piętro IV.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
Powinno być:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław
piętro IV, sala Celsjusz.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że w związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje
dot. warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, potwierdzenia
że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz
szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w SIWZ.
SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami umieszczony jest na stronie Zamawiającego pod adresem: https://
www.fortum.pl/media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-
we oraz https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi

https://www.fortum.pl/media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-we
https://www.fortum.pl/media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-we
https://www.fortum.pl/media/2018/02/budowa-nowej-sieci-cieplowniczej-do-grupy-budynkow-przy-ul-malopanewskiej-6-we
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi

