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Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury publicznej 

wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków”. 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Geotermia Poddębice Sp. z o.o. zawiadamia o zmianie treści SIWZ. 

 

Zmiana dotyczy SIWZ w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 (Opis  warunków udziału w postępowaniu 

oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 

W SIWZ rozdz. 5 ust. 1 pkt 2)  jest: 

Wykonawca przedstawi zrealizowany  w okresie ostatnich 5 lat budynek  o pow. użytkowej min. 

500 m², oraz przynajmniej jeden odcinek sieci cieplnej preizolowanej o długości minimum 1.500 

mb oraz jedną instalację technologiczną z zastosowaniem wymienników ciepła o mocy min. 5 MW 

wykonane z należytą starannością, popartą protokołami odbioru i referencjami z tych realizacji. Z 

uwagi na wykonywanie przedsięwzięcia w obszarze i na terenie Zakładu Górniczego Wykonawca 

winien posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z wodą 

termalną. Wykonawca dostarczy referencje na wykonane obiekty w geotermii. /W przypadku 

składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeśli co 

najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniać w/w warunek również 

w zakresie doświadczenia w geotermii/.Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres 

przedsięwzięcia minimum 60 miesięcy. 

 

W SIWZ rozdz. 5 ust. 1 pkt 2) powinno być: 

Wykonawca przedstawi zrealizowany  w okresie ostatnich 5 lat budynek  o pow. użytkowej min. 

500 m², oraz przynajmniej jeden odcinek sieci cieplnej preizolowanej o długości minimum 1.500 

mb oraz jedną instalację technologiczną z zastosowaniem wymienników ciepła o mocy min. 1,5 

MW wykonane z należytą starannością, popartą protokołami odbioru i referencjami z tych 

realizacji. Z uwagi na wykonywanie przedsięwzięcia w obszarze i na terenie Zakładu Górniczego 

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych 

związanych z wodą termalną. Wykonawca dostarczy referencje na wykonane obiekty w 

geotermii. /W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 

za spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniać 

w/w warunek również w zakresie doświadczenia w geotermii/. 

Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres przedsięwzięcia minimum 60 miesięcy. 
 

 
 

 Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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