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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Prawa 

zamówień publicznych. 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą 

PZP lub PZP (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 
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11..  NNAAZZWWAA  OORRAAZZ  AADDRREESS  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  
Zamawiającym jest: Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. 

ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław 

Tel. 71/ 340 55 55  Fax: 71/ 343 04 34 

Strona internetowa: https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi 

NIP: 1181606467, REGON: 017341819 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 od 15:30. 

 

22..  TTRRYYBB  UUDDZZIIEELLEENNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA::  
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1579). Zwanej dalej „ustawą PZP” lub „PZP”. 

2.2 Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne jest częścią zamówienia o wartości 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2.3 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. 

2.4 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. 

2.5 Przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadzono dialogu 

technicznego. 

2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień częściowych. 

2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
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33..  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
3.1 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.  

3.2 Szczegółowy zakres zamówienia:  

3.2.1 należy wykonać sieć osiedlową ciepłowniczą 2xDn150/125/100 o długości ok. 500m - 
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. 65m - od miejsca wpięcia do budowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej - 
do pomieszczenia węzła cieplnego W2 w Budynku D (przyłącze należy zakończyć 
spięciem technologicznym).  

3.2.2 należy wykonać przyłącze ciepłownicze 2xDn80 o długości ok. 20m do węzła cieplnego 

W1 w Budynku A (połączyć z węzłem); 

3.2.3 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. 

3.2.4 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. 

3.2.5 Roboty budowlane należy wykonać w podziale na etapy:  

a) Etap I – wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn150/125/100 - od studni 

odwadniająco–schładzającej SS-II/23/1B/1 - do obszaru objętego zabudową 5 

(pięcioma) budynkami w rejonie ul. Małopanewskiej i ul. Kłodnickiej wraz z 

przyłączami ciepłowniczymi do tych budynków. W zakres Etapu I wchodzi 

wykonanie próby ciśnieniowej wykonanych rurociągów i odtworzenie terenu do 
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stanu sprzed rozpoczęcia robót (wraz z zagęszczeniem gruntu) i przekazanie terenu 

odbiorcy ciepła. 

b) Etap II – wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn150 - 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 studni odwadniająco-schładzającej SS-II/23/1B/1 

włącznie, wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod ul. Małopanewską. 

Zakres Etapu II obejmuje uzyskanie gotowości energetycznej dla całego zadania, 

nie obejmuje odtworzenie terenu. 

c) Etap III – odtworzenie terenu sprzed rozpoczęcia robót dla sieci wykonanych w 

Etapie II wraz z zagęszczeniem gruntu i przekazanie całości robót Zamawiającemu. 

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

3.3.1 Tom I - Projekt budowlano-wykonawczy budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z 

przyłączami - załącznik nr 9A do SIWZ; 

3.3.2 Tom II – Załączniki do projektu budowlano-wykonawczego budowy osiedlowej sieci 

ciepłowniczej wraz z przyłączami – załącznik nr 9B do SIWZ; 

3.3.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9C do SIWZ; 

3.3.4 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  

3.4 Projekt, o którym mowa w pkt 3.3.1. powyżej 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. Zakres równoważności został opisany w projekcie. Wykonawca oferujący 

rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez udokumentowanie 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.”. 

3.5 W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta 

elementów infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów 

równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one 

wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach. Wykonawca, który proponuje 

wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania 

oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach 
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uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci 

ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym. 

3.6 UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu oferty w pkt. 2 Oferty wskazać 

nazwę oferowanego systemu rur preizolowanych. 

3.7 Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowalne będące przedmiotem 

niniejszej umowy na okres 5 lat. (60 miesięcy) 

3.8 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono 

we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 

3.9 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały we Wspólnym 

Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 

 

 Kod CPV Opis 

Kod główny 45 00 00 00-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe 

przedmioty 

45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45 30 00 00-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45 11 10 00-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

45 11 20 00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie 

kształtowania terenów zielonych 

45 23 10 00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

45 23 30 00-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg 

 

44..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  WWYYMMAAGGAAŃŃ,,  OO  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMOOWWAA  WW  AARRTT..  2299  

UUSSTT..  33AA  UUSSTTAAWWYY  PPZZPP::  
4.1 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 
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2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), następujących osób  wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: 

4.1.1 Osoby wykonujące prace spawalnicze:  

4.1.2 Osoby wykonujące prace montażowe materiałów preizolowanych:  

4.2 Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz 

Pracowników świadczących roboty budowlane przy realizacji zamówienia udzielonego w 

ramach niniejszego postępowania. 

4.3 W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. 

4.4 Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

55..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAACCHH  PPOODDOOBBNNYYCCHH  
5.1 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie ostatnich 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego (stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania) 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. 

W zakresie wykonania przedłużenia przyłączy ciepłowniczych określonych w pkt. 3.2.3 SIWZ i 

wprowadzenia ich do budynków. 

5.2 Ewentualny zakres zamówień podobnych dotyczy robót budowlanych wszystkich branż 

zamówienia podstawowego. 

5.3 Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych 

wynikających ze wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem 

zmian ściśle związanych ze specyfikacją danego zamówienia oraz wynikających ze zmian 

przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które 

miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego 

a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego.  

66..  TTEERRMMIINN  WWYYKKOONNAANNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA::  
6.1 Etap I zakończenia robót budowlanych do dnia 12 czerwca 2018 r.  

6.2 Etap II zakończenia robót budowlanych do dnia 31 lipca 2018 r. 

6.3 Zakończenie całości robót budowlanych – odbiór końcowy do dnia 14 sierpnia 2018 r. 
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77..  WWAARRUUNNKKII  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  

DDOOKKOONNAANNIIAA  OOCCEENNYY  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  TTYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW::  
7.1 O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

7.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

7.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w przepisie art. 22 ust. 1 PZP 

7.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.2.1 zdolności technicznej i zawodowej. 

7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

7.3 Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu: 

7.3.1 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że: 

a) 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 2xDn150 mm o długości min. 400 m, każde. 

b) dysponuje odpowiednio przygotowanym potencjałem osobowym jaki będzie 

skierowany 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 

posiadająca 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 2xDn150 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 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń zrzeszona 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 września 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 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016  r. 
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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 grudnia 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 maja 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.).  

 
7.3.2 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 

7.4 Zasady składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

7.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

7.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

7.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na 
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zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

Zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Z dokumentu tego 

powinien wynikać: 

7.5.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

7.5.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu Zamówienia; 

7.5.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia; 

7.5.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

7.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 

5 Ustawy PZP. 

7.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 

przez Zamawiającego. 

7.8 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

7.9.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

7.9.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

których mowa w pkt. 7.5 SIWZ. 
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7.10 Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści 

dokumentów i oświadczeń, określonych w Rozdziale 9 SIWZ. 

88..  PPOODDSSTTAAWWYY  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA,,  OO  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMOOWWAA  WW  AARRTT..  2244  UUSSTT..  55  PPZZPP  
8.1 Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:  

8.1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);  

Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia w powyższym 

zakresie.  

99..  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  II  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  JJAAKKIIEE  MMAAJJĄĄ  DDOOSSTTAARRCCZZYYĆĆ  

WWYYKKOONNAAWWCCYY  WW  CCEELLUU  OOCCEENNYY  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  

PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU::  
9.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego 

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu 

(dokumenty dołączane do oferty): 

9.1.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w 

części I stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczy: 

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – dla każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim 

do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, część IV 

tylko w zakresie sekcji α, część VI . 

b) Podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

(odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych 
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w art. 24 ust 1 PZP oraz art. 24 ust 5 pkt 1 PZP, część IV tylko w zakresie sekcji α, 

część VI . 

9.1.2 Zamawiający nie wymaga wypełnienia przez Wykonawców JEDZ w odniesieniu do 

podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca NIE polega. 

9.1.3 Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. 

9.1.4 Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf   

oraz Zamawiający zamieszcza Instrukcję wypełniania JEDZ stanowiącą załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

9.1.5 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 

8 do SIWZ). – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów: 

Na potwierdzenie, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu 

wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ, w stopniu niezbędnym 

do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje, rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentów (zobowiązania będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ o treści) z których będzie 

wynikać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu Zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej na której udostępniona 

jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

9.3 Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia: 

9.3.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane 
wezwanie Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego 
z nich); 

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego muszą być złożone 
przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich);  

c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w odpowiedzi na 
wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe 
oświadczenia dla każdego z nich). 

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

 

9.3.2 W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
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dwóch lub więcej Wykonawców na wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

9.3.3 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 2) PZP, określonych w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie dokumentów:  

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) 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. 

b) 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 

Dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej:  

a) informację 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. 

 

9.4 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 PZP, maja miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego 

odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. 
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osoby maja miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lab administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 PZP. W przypadku, gdy w państwie, w którym maja 

miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich 

zaświadczeń – zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym 

przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

9.5.1 Zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 9.3.1.a) SIWZ (informacje z Krajowego 

rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku 

braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.5.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 

9.3.1.a), zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio 

wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PZP przed 

udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

następujących dokumentów:  

9.6.1 Informacja na temat zastosowanej technologii rur i elementów preizolowanych.  

9.6.2 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.”: 

a) Aktualną aprobatę techniczną; 
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b) Krajowe deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie wymagań norm  

PN-EN253, PN-EN 489, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 14419; 

c) Świadectwo badania obciążenia od gruntu wszystkich typów złączy preizolowanych 

oferowanych w przetargu wykonane zgodnie z normą  

PN-EN 489; 

d) Świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki 

poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna w oferowanych elementach 

preizolowanych wydane przez akredytowane laboratorium badawcze; 

e)  Oświadczenia Wykonawcy, że preizolowane rury, kształtki i wszystkie inne 

elementy systemu są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. oku 

Nr 92 poz. 881)  

9.7 Wykonawca oferujący system równy lub wyższy technologii wykonania rur preizolowanych 

ZPU Międzyrzecz po podpisaniu umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

9.7.1 Wykonania obliczeń sprawdzających i przedłożenia zamiennego schematu 

montażowego sieci i przyłączy ciepłowniczych w proponowanej technologii przez 

projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia i uzgodnienia ich z producentem 

rur preizolowanych pod kątem zgodności z proponowaną technologią i zgodności z 

normą PN-EN 13941 oraz przekazania tej dokumentacji Zamawiającemu nie później niż 

w dniu zgłoszenia gotowości do przystąpienia do robót; zmiany w dokumentacji 

wynikające ze zmiany systemu rur preizolowanych nie mogą naruszać warunków 

wydanych decyzji, uzgodnień i opinii, 

9.7.2 przejęcia nadzoru technologicznego nad realizacją przebudowy sieci ciepłowniczej i 

przyłączy ciepłowniczych w zakresie wynikającym z adaptacji projektu budowlano-

wykonawczego do wybranego systemu rur preizolowanych. 

 

9.8 Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, składane są w oryginale. Dokumenty, 

inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

9.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

9.10 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w 

walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano 

daną wartość, przyjmuje średni kurs narodowego banku Polskiego (NBP) obowiązujący w 

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUUE). 
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1100..  OOSSOOBBYY  UUPPRRAAWWNNIIOONNEE  DDOO  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZ  

WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII::  
10.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

10.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna. 

10.3 Zamawiający zastrzega, że forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu 

lub drogą elektroniczną nie dotyczy dokumentów, dla których wymagane jest zachowanie 

formy pisemnej oraz wymienionych w Rozdziale 9 SIWZ. 

10.4 W odniesieniu do Wykonawców występujących wspólnie, wszelka korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie.  

10.5 Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Fortum Network Wrocław Sp.  o.o. 

ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław 

e-mail: przetargi@fortum.com  

Fax.: 71/34 30 434 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

p. Łukasz Oczkowicz, e-mail: przetargi@fortum.com  

10.6 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP. 

1111..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  UUDDZZIIEELLEENNIIAA  WWYYJJAASSNNIIEEŃŃ  DDOO  TTRREEŚŚCCII  SSIIWWZZ::  
11.1 Wyjaśnianie oraz zmiany treści SIWZ mogą być dokonywane w trybie i na zasadach 

określonych w art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 PZP.  

11.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

11.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

mailto:przetargi@fortum.com
mailto:przetargi@fortum.com
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11.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego:  

https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi 

Zaleca się przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w wersji elektronicznej na adres 

e-mail przetargi@fortum.com wskazany w pkt. 10.5 SIWZ. 

11.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

11.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie 

internetowej Zamawiającego, określonej pkt. 11.4 SIWZ. 

11.7 Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt. 11.7 SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

 

1122..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM    
12.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

12.2 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w 

każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich 

Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie 

wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo, 

tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 

12.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

12.3.1 pieniądzu; 

12.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

12.3.3 gwarancjach bankowych; 

12.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

12.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 

https://www.fortum.pl/dla-klienta-biznesowego/strefa-klienta/przetargi
mailto:przetargi@fortum.com
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12.4 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

12.4.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty;  

12.4.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w oddzielnej 

kopercie, a jego kopia w ofercie.  

12.4.3 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego prowadzony w ING Bank Ślaski S.A. numer rachunku 

dla podmiotów krajowych: 91 1050 0086 1000 0090 3118 2596 dla podmiotów 

zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL 91 1050 0086 1000 0090 3118 2596, z adnotacją 

„Wadium – Nazwa postępowania: Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy 

budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu i nr postępowania: 26/2018”. 

12.5 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały 

zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

12.6 Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a 

beneficjentem takich dokumentów musi być Fortum Network Wrocław Sp. z o.o., ul. 

Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w 

swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na 

każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

12.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 art. 7b PZP). 

12.8 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.  

12.9 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadkach określonych w art. 

46 ust. 5 PZP. 

1133..  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ  
13.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert. 

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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13.4 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

13.5 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, zgodnie z art. 85 ust. 4 PZP, dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

1144..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA  OOFFEERRTTYY  
14.1 Wymagania podstawowe: 

14.1.1 Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.1.2 Wykonawca przygotuje swoją ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

14.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby; taki sam wymóg dotyczy JEDZ; 

14.1.4 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

14.1.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w formie zgodnej z niniejszą SIWZ;  

14.1.6 Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką. 

14.1.7 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie lub opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 

treści do momentu otwarcia ofert. 

14.1.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14.2 Forma oferty 
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14.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, musi mieć formę pisemną. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski; 

14.2.2 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 

niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 

działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane;  

14.2.3 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące), ofertę; 

14.2.4 Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 

dotyczą.  

14.2.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.2.6 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej  

14.3 Zawartość oferty, kompletna oferta musi zawierać: 

14.3.1 Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszej SWIZ, wraz ze wskazaniem informacji nt oferowanego systemu rur 

preizolacyjnych; 

14.3.2 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, 

14.3.3 stosowne Pełnomocnictwo(a) – jeżeli dotyczy  

14.3.4 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, 
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14.3.5 dowód wniesienia wadium, 

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze 

zm.) 

14.4.1 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. 

14.4.2 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty lub w przypadku wezwania 

Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień, Wykonawca, chcąc 

zastrzec, że informacje znajdujące się w ww. ofercie, uzupełnieniach lub 

wyjaśnieniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wskazać, które z tych informacji 

zastrzega i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

14.4.3 Wykazanie powyższego przez Wykonawcę powinno nastąpić wraz ze złożeniem ww. 

oferty, uzupełnień lub wyjaśnień. Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien wykazać w 

szczególności:  

 że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz 

 niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich 
poufności oraz 

 rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą) 
podlegających zastrzeżeniu. 

 

14.5 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób:  

 

Zamawiający: 

Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. 
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ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław 

Oferta na przetarg nr: 26/2018 

Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu 

Nie otwierać przed: ………………………… r. godz. 11:30 (termin składania ofert) 

Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

14.6 Tryb wprowadzania zmian: 

14.6.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, 

jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty.  

14.6.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

14.6.3 Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana 

Wykonawcy bez otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o 

wycofaniu oferty. 

14.6.4 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie 

terminu składania ofert. 

14.6.5 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne lub wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez tego Wykonawcę. 

 

1155..  MMIIEEJJSSCCEE  OORRAAZZ  TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  OOFFEERRTT  
15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. 

ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław – Recepcja – IV piętro. 

do dnia 27.03.2018 r. do godziny 11:30 

15.2 Wykonawca na swoje żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia przez siebie oferty. 
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15.3 Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty - termin i godzinę potwierdzenia odbioru 

oferty przez Zamawiającego. 

15.4 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu jego oferty po terminie oraz 

zwróci jego ofertę po upływie terminu wniesienia odwołania. 

1166..  MMIIEEJJSSCCEE  OORRAAZZ  TTEERRMMIINN  OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT  
16.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. 

Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław  

w dniu 27.03.2018 r. o godz. 12:00 sala Celsjusz, piętro IV. 

16.2 Otwarcie ofert jest jawne. 

16.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.4 Zamawiający komisyjnie otworzy oferty według kolejności ich wpływu. 

16.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.  

16.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego informacje dotyczące:  

16.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

16.6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

16.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

16.7 Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w czynności 

otwarcia ofert. 

 

1177..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  CCEENNYY    
17.1 Wykonawca określi cenę w formie ryczałtu za wykonanie całości zamówienia. 

17.2 Cena oferty winna być podana w PLN.  Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia 

publicznego dokonywane będą w PLN. 

17.3 Cena jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace 

i czynności wynikające ze wzoru umowy i załączonych dokumentów do SIWZ. 

17.4 Cenę całkowitą oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 
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17.5 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. 

17.6 Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc 

po przecinku. 

17.7 W cenie netto (bez podatku od towaru i usług VAT) wykonawca uwzględnia wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, których poniesienie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty zaplecza budowy oraz dokumentacji 

ofertowej, niezbędne do należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

17.8 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszelkie roboty i czynności 

wynikające z projektu budowlanego, wzoru umowy i jakiegokolwiek dokumentu załączonego 

do SIWZ w każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

17.9 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej ustawy z 

dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265). 

17.10 Wszędzie gdzie w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje, systemy o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP, Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, zagwarantują one realizację robót w zgodnie z wydanym 

zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca powołując się na 

rozwiązania równoważne jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane i z użyciem tych rozwiązań spełniają wymagania Zamawiającego. 

17.11 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we 

Wzorze umowy będącego załącznikiem do niniejszej SIWZ. 

17.12 W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy wersją edytowalną a nieedytowalną 

dokumentów publikowanych przez Zamawiającego, dokumenty opublikowane w wersji 

nieedytowalnej (PDF) Zamawiający uważa za wiążące. 

17.13 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w formularzu oferty 

załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jej powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku.  

17.14 Cenę (do celów porównania i wyboru ofert) należy wyliczyć następująco: 

17.14.1 Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do 

uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązani są do podania 

ceny w złotych PLN bez podatku VAT (netto), obliczonej jako suma wartości netto 

zgodnie ze wzorem formularza oferty. Zamawiający do wartości netto doliczy kwotę 

podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów). 

Tak obliczona suma wartości brutto będzie podstawą obliczenia punktów w 

kryterium oceny ofert „cena oferty”. 

17.14.2 Pozostali Wykonawcy zobowiązani są do podania stawki podatku od towarów i usług 

(VAT), wartości brutto oraz ceny obliczonej jako suma wartości brutto zgodnie z 

wzorem Formularza oferty, 

17.14.3 Na potrzeby porównania i oceny ofert należy przyjąć stawkę 23 % podatku od 

towarów i usług VAT. 

 

1188..  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ  KKIIEERROOWWAAŁŁ  

PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY,,  WWRRAAZZ  ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  WWAAGG  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  

II  SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT::  
18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami i ich znaczeniami w 

następujących wagach: 

1) Oferowana cena brutto (C) – 90 % 

2) Termin wykonania Etapu I (T) – 10 % 

 

18.2 Zasady oceny ofert. Punktacja obliczona zostanie w następujący sposób: 

18.2.1 Dla kryterium oferowana cena brutto - C: 

 

    Oferta z najniższą ceną 

Ilość punktów C = -------------------------------------- x 100 x 90 % 

        Cena oferty ocenianej 

 

18.2.2 dla kryterium Termin wykonania Etapu I - T: 
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Termin wykonania Etapu I Ilość punktów jakie otrzyma Wykonawca za 

kryterium Termin wykonania Etapu I 

Do dnia 29 maja 2018 r. 10 pkt. 

Do dnia 05 czerwca 2018 r. 5 pkt. 

Do dnia 12 czerwca 2018 r. 0 pkt. 

 

18.3 Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 pkt.  

18.4 Wartości punktowe zostaną podane do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie 

dokonane z ogólnymi przyjętymi zasadami matematyki. 

18.5 Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu. 

18.6 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści z zastrzeżeniem ust. 7. 

18.7 Zamawiający poprawi w ofercie: 

18.7.1 Oczywiste omyłki pisarskie; 

18.7.2 Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 

18.7.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

18.8 Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną słownie, to ważna będzie cena wyrażona 

słownie. Jeżeli poprawienie oczywistych omyłek spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i 

wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena oferty. 

18.9 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony z postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  przedstawionym w 

PZP oraz SIWZ i uzyskała największą ostateczną liczbę punktów (P), która będzie stanowiła 

sumę: punktów uzyskanych w kryterium „oferowana cena brutto” (C) oraz „Termin 

wykonania  Etapu I” (T): 

P = C + T  

 

18.10 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów P, wynikającą z sumowania ilości punktów otrzymanych za poszczególne 

kryteria. 
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18.11 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 

ofert, wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

18.12 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

1199..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  ZZOOSSTTAAĆĆ  

DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY  WW  CCEELLUU  ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  WW  

SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  
19.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w PZP i w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą ofertę w niniejszym 

postępowaniu. 

19.2 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o 

wyborze oferty najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. W Wykonawcą, którego oferta 

została wybrana w danej części zamówienia, Zamawiający ustali termin i miejsce zawarcia 

umowy oraz termin na złożenie dokumentów, o których mowa powyżej. 

19.3 Przystępując do podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w sposób określony w Rozdziale 20 SIWZ. 

19.4 Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży: 

19.4.1 Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda 

przedłożenia umowy i jej zamian regulujących współpracę tych Wykonawców, w 

tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich czynności przy realizacji 

zamówienia w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników; 

a) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w 
skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za 
wykonanie umowy, 

b) Lider Konsorcjum Wykonawcy upoważniony jest do podejmowania 
decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz 
każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać 
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odwołane przez cały czas trwania realizacji umowy bez zgody 
Zamawiającego, 

c) W przypadku realizacji zamówienia przez Konsorcjum, Wykonawcy 
wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawienia 
Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji i 
rękojmi za wady. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed 
upływem gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia swoich praw z tego tytułu od każdego z członków 
Konsorcjum. 

19.4.2 Wykonawca polegający na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu 

– jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że będzie ponosił solidarną 

odpowiedzialność z pomiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

Wykonawcy, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów. 

19.4.3 Przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

OC. 

19.5 W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonych przez Zamawiającego 

obowiązków, o których mowa w pkt. 19.3 i 19.4, SIWZ Zamawiający może uznać, że 

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania 

wadium. 

19.6 Nie wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w pkt. 19.4 SIWZ, 

Zamawiający będzie traktował, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

Zamawiający może wówczas skorzystać z uprawnień określonych w art. 94 ust. 3 PZP, tzn. 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 

19.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 

 

2200..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  

WWYYKKOONNAANNIIAA  UUMMOOWWYY  
20.1 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który wygra przetarg, wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości: 5 % wartości 

zamówienia wraz z podatkiem VAT; 
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20.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

20.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

20.3.1 pieniądzu; 

20.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

20.3.3 gwarancjach bankowych; 

20.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

20.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,poz. 1804). 

20.4 Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być 

dostarczone Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

Beneficjentem takich dokumentów musi być Fortum Network Wrocław Sp. z o.o., ul. 

Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać 

w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na 

każde pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaty Zamawiającemu.  

20.5 Poręczenia lub gwarancje muszą obowiązywać w terminie i w kwotach 100% zabezpieczania 

w terminie realizacji przedmiotu zamówienia + 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

20.6 Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi gwarantować nieodwołalną i 

bezwarunkową zapłatę roszczenia na pierwsze pisemne, doręczone przez Zamawiającego 

żądanie zapłaty. 

20.7 Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty do spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków, w tym m.in.: 

20.7.1 Żądania od Zamawiającego dołączenia do wezwania dokumentów niemożliwych do 

przedstawienia przez Zamawiającego, 

20.7.2 Złożenia do Gwaranta: 

a) oświadczenia Zobowiązanego o uznaniu wad i ich rozmiarze 

b) wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjanta 

gwarancji, który potwierdzi , że podpisy widniejące na wezwaniu należą do osób 

uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjanta, lub 

notarialnego poświadczenia wzorów podpisów osób podpisujących żądane dokumenty 

itp. 
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20.7.3 od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

20.8 W przypadku przedłożenia gwarancji posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wystąpi do 

Wykonawcy z pisemnym żądaniem wniesienia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

20.9 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. 20.3 SIWZ. 

20.10 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

20.11 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia, które 

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

2211..  IISSTTOOTTNNEE  DDLLAA  SSTTRROONN  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA,,  KKTTÓÓRREE  ZZOOSSTTAANNĄĄ  

WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  DDOO  TTRREEŚŚCCII  ZZAAWWIIEERRAANNEEJJ  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  AALLBBOO  WWZZÓÓRR  UUMMOOWWYY  
21.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorach umowy załącznik nr 4 do SIWZ 

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzania zmian postanowień umownych, zgodnie z 

art. 144 ust. 1 pkt. 5 PZP, w przypadkach i zakresach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

2222..  PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  PPRRZZYYSSŁŁUUGGUUJJĄĄCCYYCCHH  

WWYYKKOONNAAWWCCYY  WW  TTOOKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  OO  UUDDZZIIEELLNNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA    
Informacje ogólne: 

22.1 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. 

22.2 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.  
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2233..  PPOODDWWYYKKOONNAAWWSSTTWWOO  
23.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie 

realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

prawidłową realizację tego zamówienia 

23.1.1 W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 

firm podwykonawców. 

23.1.2 Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, 

będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

2244..  ZZAALLIICCZZKKII  NNAA  PPOOCCZZEETT  WWYYKKOONNAANNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA::  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2255..  SSPPIISS  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKÓÓWW  DDOO  SSIIWWZZ::  
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 

2. Wzór oświadczenia JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ; 

3. Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ; 

4. Wzory umowy - załącznik nr 4 SIWZ; 

5. Instrukcja wypełnienia oświadczenia JEDZ – załącznik nr 5 do SIWZ; 

6. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 6 do SIWZ; 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia – załącznik nr 7 
do SIWZ; 

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ; 

9. Opis przedmiotu zamówienia: 

9.1. Dokumentacja projektowa składa się z: 

10.1.1 - Tom I - Projekt budowlano-wykonawczy budowy osiedlowej sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami - załącznik nr 9A do SIWZ; 

10.1.2 - Tom II – Załączniki do projektu budowlano-wykonawczy budowy osiedlowej 
sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – załącznik nr 9B do SIWZ; 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na:  

Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu 

9.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9C do SIWZ; 

9.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


