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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71129-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane
2018/S 033-071129

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 1A
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

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 1A
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
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 1A
Wrocław
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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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

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 500 m oraz budowa 5 przyłączy ciepłowniczych 2xDn80/65/40 o łącznej
długości około 100 m do 5 węzłów cieplnych. Odcinek osiedlowej sieci ciepłowniczej prowadzony pod jezdnią
ul. Małopanewskiej wykonany będzie metodą przewiertu sterowanego w rurze przewiertowej o dł. ok. 12 m.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają zapisy w pkt. 3.1 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45312000
45300000
45111000
45200000
45100000
45112000
45231000
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45321000
45233000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
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 zabudową
5 (pięcioma) budynkami w rejonie ul. Małopanewskiej i ul. Kłodnickiej oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn65 o
długości 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 budowanej
osiedlowej sieci ciepłowniczej - do studni preizolowanych zaworów odcinających (włącznie z zaworami)
zlokalizowanych przed poszczególnymi budynkami. Przyłącza należy zakończyć montażem dennicy oraz
założeniem nasuwki końcowej.
2.4 należy wykonać komory startową, odbiorczą oraz przewiert sterowany przy przejściu przez ulicę
Małopanewską. Po stronie wybranego Wykonawcy jest obowiązek wykonania dokumentacji projektowej
dotyczącej 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.
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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 Wykonawcę
kluczowych 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Etapu I / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych w wysokości nieprzekraczającej 10 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zapisami
art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
2. Ewentualny zakres zamówień podobnych dotyczy robót budowlanych wszystkich branż zamówienia
podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z 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 kogenecji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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).
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą
okoliczności, 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 stanowiące
wstępne 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 formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu 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 nastronie
internetowej 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 w
art.86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia 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 dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega 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.9.3
SIWZ
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 przez
Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów
wskazanych 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 samej
grupy 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 w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania środków finansowych lub
zdolności kredytowej, o których mowa w pkt. 7.3.2.a) SIWZ
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w Sekcji III.1.2) na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków określone przez Zmawiającego warunki udziału w postępowaniu
znajdują się w SIWZ:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie - warunek określony został w pkt. 7.3.2.a) SIWZ;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i
kwalifikacji zawodowych, o których mowa w pkt. 7.3.1.a) i 7.3.1.b) SIWZ
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w Sekcji III.1.3) na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz ten powinien zawierać dane niezbędne do oceny warunku
udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 7.3.1.a) SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2.2) Wykaz osób, o których mowa w pkt. 7.3.1.b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego,, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków określone przez Zmawiającego warunki udziału w postępowaniu
znajdują się w SIWZ:
a) Wykonawcy: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na budowie
lub przebudowie sieci ciepłowniczej o średnicy co najmniej 2x DN150 mm o długości min. 400 m, każda.
warunek określony został w pkt. 7.3.1.a) SIWZ;
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b) osób: dysponuje odpowiednio przygotowanym potencjałem osobowym jaki będzie skierowany przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Kierownikiem budowy – 1 (jedna) osoba posiadająca co najmniej
3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym posiadającą
doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót podczas realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
sieci ciepłowniczej o średnicy co najmniej 2x DN150 mm o długości min. 200 m każda, (doświadczenie
Wykonawca wykaże wskazując: od miesiąc i rok – do miesiąc i rok); dopuszcza się wyłącznie sumowanie
doświadczenia z okresów nienakładających się z różnych zadań), oraz posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zrzeszoną w odpowiedniej
izbie samorządu zawodowego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.
1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub posiadającą odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.
Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej
izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) oraz w Regulaminie
postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym
w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18.5.2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji
w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów
Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie.
b) pojęcie „budowa” lub „przebudowa”, o którym mowa w powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w
art. 3 pkt. 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).
— warunek określony został w pkt. 7.3.1.b) SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy opisane zostały w SIWZ i we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca
przed podpisanie umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto wskazanej w ofercie.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.
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Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania przetargowego jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub jego części nie zostaną mu przyznane.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych wart.
22a ustawy Pzp (m.in. pkt. 7.5-7.9 SIWZ) oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom podane zostały w pkt. 23 SIWZ.
2. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
podana zostały w pkt. 7.4.1-7.4.2 SIWZ.
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3.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
4. Zawartość oferty, kompletna oferta musi zawierać:
4.1 Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWIZ,
4.2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) lub Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, o
których mowa w rozdziale 9.1.1 SIWZ sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ i zgodnie z
rozdziałem 9.1.1 SIWZ oraz podpisane przez właściwe podmioty,
4.3 stosowne Pełnomocnictwo(a) – jeżeli dotyczy;
4.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie załącznika nr 8 do SIWZ – jeśli
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do realizacji zamówienia,
4.5 dowód wniesienia wadium,
4.7 Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście
tysięcy złotych 00/100).
6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
6.1 pieniądzu;
6.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
6.3 gwarancjach bankowych;
6.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
6.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).
7. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w sekcji II.2.5, III.1.1 i III.1.3 informacje dotyczące kryteriów udzielenia
zamówienia, okoliczności wykluczenia wykonawców, warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i
dokumentów jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy zostały określone w dokumentach zamówienia.
8. 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 i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy
opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w SIWZ – na stronie Zamawiającego pod adresem: https://
www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
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Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198 g
ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2018


