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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I URUCHOMIENIE 

INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I BASENOWEJ W OPARCIU O 

ZASTOSOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO DLA: A. DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. ŻWIRKI 5/7 B. KRYTEJ PŁYWALNI W PIOTRKOWIE 

TRYBUNALSKIM UL. BELZACKA 106. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Przedmiot 

zamówienia obejmuje: Wykonanie i uruchomienie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i 

basenowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla: Domu pomocy społecznej w 

Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5:7 a) Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii 

słonecznej i jej przekazywanie do odbiornika ciepła, którym w tym przypadku jest woda 



zgromadzona w projektowanych zasobnikach solarnych. Podgrzana woda przekazywana będzie do 

istniejącego zasobnika c.w.u. i dalej do systemu zaopatrywania budynku w ciepłą wodę użytkową. 

Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur miedzianych. Medium 

transferowym obiegu kolektory słoneczne - wężownica w zasobniku solarnym jest wodny roztwór 

glikolu propylenowego z dodatkami. Instalację projektuje się, jako ciśnieniową, w której obieg 

nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Instalacja jest zabezpieczona przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia przy pomocy zaworu bezpieczeństwa, oraz za pomocą 

przeponowego naczynia wzbiorczego. Przewody instalacji solarnej będą częściowo prowadzone po 

powierzchni dachu, następnie zostaną przebiciem w dachu wprowadzone na poddasze 

nieużytkowe. Następnie poprzez przebicia w stropach kolejnych kondygnacji sprowadzone do 

poziomu piwnic, gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne. Pion solarny na 

poszczególnych kondygnacjach należy zabudować ścianką gipsowo-kartonową. Wymiarowanie 

instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu o wytyczne producenta kolektorów słonecznych. 

Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągnąć minimalne wymagane przepływy umożliwiające 

odpowietrzanie instalacji. Ponadto w celu odpowietrzenia instalacji w najwyższym punkcie instalacji 

solarnej zaprojektowano zawór odpowietrzający poprzedzony zaworem odcinającym. Zawór 

odpowietrzający ma za zadanie odpowietrzyć instalację solarną jedynie w chwili napełniania 

instalacji, natomiast w chwili pracy instalacji ma zapewnić, że instalacja solarna będzie instalacją 

zamkniętą. W przeciwnym wypadku otwarty zawór może dochodzić do odparowywania glikolu z 

mieszanki, którą wypełniona będzie instalacja. Celem odprowadzenia pęcherzyków powietrza 

powstających w trakcie eksploatacji instalacji solarnej zaprojektowano separator powietrza. Zespół 

24 kolektorów słonecznych zostanie zamontowany na połaci południowej dachu obiektu przy użyciu 

odpowiednich systemów mocujących producenta kolektorów do dachów skośnych, zgodnie z 

rysunkiem nr 02. Zasobniki solarne, armatura zabezpieczająca, układ automatyki, pompy obiegowe 

będą zlokalizowane w istniejącym pomieszczeniu technicznym zgodnie z rys. 03. Całością 

procesów związanych z prawidłową pracą projektowanego systemu sterować będzie układ 

automatyki. Do sterowania pracą pompy obiegowej obiegu solarnego projektuje się regulator 

solarny Compit typ SolarComp 911 lub równoważny. W momencie powstania możliwości przekazu 

energii regulator solarny uruchomi pompę obiegową i nastąpi przekaz ciepła z kolektorów do 

zasobnika. Dodatkowo system ten sterować będzie pracą pompy podmieszania. W przypadku 

wykrycia odpowiedniej różnicy temperatury na czujnikach F3 i F4 układ automatyki załączy pompę 

podmieszania co umożliwi przerzucenie wody podgrzanej w zasobniku solarnym do zasobnika 

c.w.u. Do odczytu temperatur w systemie solarnym projektuje się czujniki Pt1000 firmy Compit lub 

równoważne. Oprócz funkcji zasadniczych, czyli sterowania pompą obiegową pełnią one także 

funkcję monitorującą temperaturę na poszczególnych obiegach instalacji. Przyjęte rozwiązanie daje 



pełna kontrolę pracy systemu solarnego, a także w znacznym stopniu ułatwia diagnozowanie 

ewentualnych awarii. Zaprojektowany układ sterowania instalacji solarnej jest w pełni 

zautomatyzowany i bezobsługowy. Programowanie układu powinno być wykonywane przez 

specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi 

producenta. Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu 

instalacji, zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, 

gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez 

przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem 

plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. Przejścia przewodów przez przegrody 

wydzielonych stref pożarowych należy zabezpieczyć ognioochronną masą uszczelniającą o klasie 

odporności ogniowej odpowiadającej co najmniej klasie przegrody. Wszystkie przewody 

projektowanej instalacji solarnej należy izolować termicznie. Przewody obiegu solarnego należy 

izolować izolacją Armaflex HT o grubości 19 mm lub równoważną. Natomiast przewody obiegu 

wodnego izolacją Isover 7300 Alu o grubości 20 mm lub równoważną. Wszystkie rury biegnące na 

zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed zniszczeniami przez ptactwo stosując 

osłonę Lenzing Jacketing typ 524 firmy EDAL lub typową obróbkę blacharską. Instalację i 

urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 

zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą 

obejm. Pion solarny prowadzony przez poszczególne kondygnacje należy zabudować ścianką 

gipsowo-kartonową. Przewody obiegu solarnego uziemić. Doprowadzić zasilanie zgodnie z DTR do 

urządzeń wskazanych w projekcie, w tym pomp, regulatora solarnego. Instalacja elektryczna 

pomieszczenia w którym zainstalowane zostaną urządzenia technologiczne, powinna zapewniać 

oświetlenie o natężeniu minimalnym 50 Lx. W pomieszczeniu powinno znajdować się przynajmniej 

jedno gniazdko wtykowe o napięciu 230V. Rozdzielnica elektryczna powinna być umieszczona w 

pomieszczeniu w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Odległość czoła rozdzielnicy od instalacji 

technologicznych powinna wynosić minimum 1,3 m, a stron bocznych minimum 0,7 m. Z 

rozdzielnicy nie należy zasilać odbiorników nie związanych z instalacją solarną. Rozdzielnica 

powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny, zabezpieczenie główne wszystkich odbiorników 

energii. Rozdzielnicę zasilić linią elektryczną z tablicy głównej budynku. Zainstalowane urządzenia 

elektryczne powinny być wyposażone w instalację ochrony przeciwporażeniowej różnicowo-

prądowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Instalacji wyrównawczej nie włączać do 

instalacji odgromowej. Należy wykonać instalacje odgromową dla stalowej konstrukcji wsporczej. 

Do przełożenia i podłączenia hydraulicznego i elektrycznego istniejący zestaw pompowy, 

podłączenie systemy solarnego do istniejącej instalacji w kotłowni. Część II: Przedmiot zamówienia 

obejmuje: Wykonanie i uruchomienie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i basenowej w 



oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla: Krytej pływalni w Piotrkowie Trybunalskim ul. 

Belzacka 106 b) Założenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej 

wody użytkowej i wody basenowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe 

zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych - w tym przypadku z sieci miejskiej - 

energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. System solarny złożony z 30 szt. kolektorów 

słonecznych, będzie pozyskiwał energię, która zostanie wykorzystana do podgrzewania wody 

zgromadzonej w nowoprojektowanych zasobnikach buforowych systemu solarnego, kolejnie 

przekażą ciepło poprzez wymiennik płytowy do istniejącego systemu przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dla obiektu. Dodatkowo w zaprojektowanym systemie przewiduje się montaż wymiennika 

basenowego. Pozwoli to na przekazywanie części uzyskanej energii na cele podgrzewania wody 

basenowej. Zapewni to maksymalne wykorzystanie energii pozyskanej z odnawialnych źródeł 

energii, jakim jest energia słoneczna. Projektowany system solarny jest zasilany przez 30 szt. 

kolektorów słonecznych. Kolektory będą zamontowane na elewacji południowej budynku Krytej 

Pływalni w Piotrkowie Trybunalskim za pomocą konstrukcji wsporczej stalowej następnie na 

konstrukcji za pomocą odpowiednich systemów mocujących producenta kolektorów słonecznych. 

Sposób rozmieszczenia i połączenia kolektorów jest oparty o wytyczne producenta i ma zapewnić 

optymalne warunki pracy systemu solarnego. Projektowany system solarny składa się z trzech 

odrębnych obiegów. Pierwszy z obiegów (solarny) łączy kolektory słoneczne z płytowym 

wymiennikiem ciepła WC1. Natomiast dwa pozostałe obiegi (wodne) łączą odpowiednio płytowy 

wymiennik ciepła WC1 z zasobnikami buforowymi Z1, Z2 oraz wymiennikiem WC3 i z płytowym 

wymiennikiem ciepła WC2, oraz płytowy wymiennik ciepła WC2 z istniejącym systemem 

przygotowania c.w.u. i wody basenowej dla kompleksu Krytej Pływalni w zależności od 

zapotrzebowania występującego w obiekcie. Główne elementy instalacji solarnej to zespół 

kolektorów słonecznych, zasobniki buforowe, zbiornik c.w.u., wymienniki ciepła, pompy obiegowe, 

armatura zabezpieczająca instalacji solarnej i wodnej. Szczegółowy schemat projektowanej 

instalacji został przedstawiony na rysunku nr 04 załączonym do opracowania. Zespół 30 szt. 

kolektorów słonecznych zostanie zamontowany przy użyciu odpowiednich systemów mocujących 

na elewacji południowej Krytej Pływalni w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z rys. nr 02. W 

pomieszczeniu węzła Krytej Pływalni zostaną zlokalizowane dwa zasobniki buforowe, zasobnik 

c.w.u., pompy obiegowe, armatura zabezpieczająca instalacji solarnej, armatura zabezpieczająca 

instalacji wodnej, wymiennik płytowy c.w.u. oraz basenowy wymiennik typu JAD. Dodatkowo w 

pomieszczeniu węzła planuje się montaż systemu automatyki i sterowania instalacji solarnej. 

Całością procesów związanych z prawidłowym działaniem instalacji solarnej sterować będzie układ 

automatyki oparty na systemie DigiENERGY. Układ poza funkcją sterowania realizował będzie 

również funkcję pomiarową dla instalacji solarnej. Całość będzie konfigurowana i nadzorowana 



przez Internet. Regulator solarny DigiENERGY pozwala obserwować wszystkie mierzone 

parametry oraz śledzić wytwarzaną i zużywaną energię we wszystkich obiegach instalacji solarnej. 

Pompy kolektorów słonecznych sterowane będą na podstawie pomiaru różnicy temperatur na 

kolektorach słonecznych i w odbiornikach (zasobniki, basen). System umożliwia ustawienie osobnej 

różnicy temperatur dla załączenia i wyłączenia pomp solarnych. Wydatek pompy solarnej będzie 

regulowany automatycznie, zależnie od warunków nasłonecznienia, w zakresie od 10 do 100 

(procent) w krokach1 (procent). Projektowany układ oparty jest o płytowe wymienniki ciepła. Pompy 

solarne po wtórnej stronie wymiennika ciepła również będzie sterowana w zakresie 10-100 

(procent) wydatku. W celu zabezpieczenia wymienników przed zamrożeniem w okresie zimowym 

zaprojektowano zawory by-pass TZM1 i TZM 2. W projektowanym systemie przewiduje się montaż 

dwóch zasobników buforowych. Po uzyskaniu w zasobnikach temperatury 65 st. C nastąpi 

przesterowanie zaworu TZM2 i nastąpi podgrzew wody basenowej. Podgrzewanie wody basenowej 

następować będzie w momencie gdy zaspokojone zostaną potrzeby na ciepłą wodę użytkową. 

Wszystkie parametry instalacji będą konfigurowane i monitorowane przez Internet. Dodatkowo 

sterownik pełni funkcję systemu pomiarowego. System w sposób ciągły monitoruje i zapisuje 

wszystkie parametry instalacji. Mierzy temperatury i przepływy wszystkich strumieni. Na podstawie 

tych pomiarów obliczane są moce chwilowe oraz zużycie energii w poszczególnych obiegach. 

Mierzone jest zużycie wody oraz energii elektrycznej zużytej na potrzeby zasilania systemu 

solarnego. Dane pomiarowe zapisywane są w pamięci urządzenia i mogą być bilansowane w 

okresach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych. Możliwe jest przedstawianie ww. 

danych w formie wykresów przebiegów temperatur, mocy, oraz energii na wszystkich obiegach 

grzewczych. Podstawowe możliwości urządzenia: Sterowanie polem kolektorów słonecznych: -

wymiana ciepła przez wymienniki ciepła -wydatek pomp regulowane w zakresie 10 - 100(procent) z 

krokiem 1(procent) -funkcja chłodzenia zbiorników -funkcja chłodzenia kolektorów - osobno 

regulowana histereza załączenia i wyłączenia pomp kolektorowych -ładowanie warstwowe 

zasobnika ciepła -pomiar energii wytworzonej przez kolektory -pomiar mocy chwilowej uzyskiwanej 

na polu kolektorów osobno ustawiana maksymalna temperatura dla zbiorników buforowych oraz 

c.w.u. -wszystkie parametry monitorowane oraz regulowane przez Internet Sterowanie buforami i 

zasobnikami c.w.u.: - zasobniki ładowane bezpośrednio - ładowanie warstwowe zasobników - 

pomiar temperatury w 2 warstwach zasobnika - wszystkie parametry monitorowane oraz 

regulowane przez Internet. Sterowanie systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej przy 

spełnieniu następujących funkcji: - pomiar zużycia ciepłej wody - pomiar zużycia energii do 

przygotowania c.w.u. - ustawianie wszystkich parametrów przez Internet Sterowanie obiegu 

podgrzewania wody basenowej - regulacja wydatku pomp od 10 do 100(procent) w krokach 

(procent)1 - regulacja pogodowa (krzywa grzewcza) - możliwość korekty przebiegu krzywej 



grzewczej dla różnych zakresów temperatury zewnętrznej - programator umożliwiający ustawienie 

dowolnych stref czasowych - automatyczne przechodzenie w tryb pracy letniej/zimowej - pomiar 

energii zużytej przez obieg - generowanie wykresów temperaturowych i energetycznych - statystyki 

dzienne i roczne zużycia energii oraz pracy systemu, także w ujęciu kosztowym - automatyczne 

powiadamianie o usterkach i zagrożeniach - regulacja i monitoring wszystkich parametrów przez 

Internet Inne: - Możliwość pomiaru wielu strumieni energii cieplnej, elektrycznej oraz zużycia gazu i 

wody. - Obliczanie wartości zużytej energii. - Możliwość połączenia wielu sterowników w kaskadzie. 

- Informacja o zagrożeniach przesyłane na E-Mail. - Gromadzenie danych dziennych miesięcznych 

oraz rocznych. - Sterowanie czasowe. - Generowanie wykresów. - Obsługa w języku polskim. - 

Możliwość definiowania, kalibrowania oraz monitorowania wszystkich czujników oraz urządzeń 

przez Internet. -Tryb pracy ręcznej - Możliwość definiowania wielu użytkowników o różnym 

poziomie dostępu przez przeglądarkę internetową: gość - tylko przeglądanie systemu, użytkownik - 

konfiguracja podstawowych parametrów, serwisant - dostęp do wszystkich ustawień. Przy 

zastosowaniu pomp o mocy większej niż 230 W należy je podłączyć przez przekaźnik 

półprzewodnikowy o odpowiedniej obciążalności. Do odczytu temperatur projektuje się czujniki 

Pt1000 lub równoważne. Ze względu na występowanie długich odcinków przewodów elektrycznych 

należy w celu uniknięcia błędu w odczycie temperatury skorygować jej odczyt z czujnika i 

odpowiednio skalibrować regulator. Dodatkowo długi przewód w zależności od miejsca, w którym 

jest prowadzony może wychwytywać zakłócenia elektromagnetyczne powodujące zakłócenia w 

odczycie sygnału. W celu zniwelowania zakłóceń można zastosować przewód ekranowany lub 

wykonać oplot przewodu przez pierścień ferrytowy (kilkanaście zwojów). Należy zwrócić uwagę na 

to aby przewodów do czujników temperatury nie prowadzić w pobliżu przewodów elektrycznych. 

Przyjęte rozwiązanie daje pełną kontrolę pracy systemu solarnego, a także w znacznym stopniu 

ułatwia diagnozowanie ewentualnych awarii. Zaprojektowane układy sterowania są w pełni 

zautomatyzowane i bezobsługowe. Programowanie układu powinno być wykonywane przez 

specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi 

producenta. Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu 

instalacji, zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, 

gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez 

przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale kitem 

plastycznym odpornym na wysoką temperaturę (Hilti lub równoważne). Wszystkie rury biegnące na 

zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed zniszczeniami przez ptactwo stosując 

osłonę Lenzing Jacketing typ 524 firmy EDAL lub obróbkę blacharską. Należy przewidzieć 

przepięcie istniejącego zbiornika c.w.u. (obrócić o 90 st.) aby umożliwić dostęp do rewizji po 

zamontowaniu nowych zasobników buforowych. Instalację i urządzenia należy mocować w sposób 



trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury 

należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych w odległościach co 1,5 m. 

W obejmach nie wolno stosować wkładek gumowych ze względu na wysoką temperaturę medium 

płynącego w części instalacji. Przewody obiegu solarnego uziemić w dolnej części budynku. 

Doprowadzić zasilanie zgodnie z DTR do urządzeń wykazanych w projekcie, w tym pomp, 

regulatora solarnego. Instalacja elektryczna pomieszczenia, w którym zainstalowane zostaną 

urządzenia technologiczne, powinna zapewniać oświetlenie o natężeniu minimalnym 50 Lx. W 

pomieszczeniu powinno znajdować się przynajmniej jedno gniazdko wtykowe o napięciu 230V. 

Rozdzielnica elektryczna powinna być umieszczona w pomieszczeniu w miejscu widocznym i łatwo 

dostępnym. Odległość czoła rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna wynosić minimum 

1,3 m, a stron bocznych minimum 0,7 m. Z rozdzielnicy nie należy zasilać odbiorników nie 

związanych z instalacjami solarnymi. Rozdzielnica powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny, 

zabezpieczenie główne wszystkich odbiorników energii. Rozdzielnicę zasilić linią elektryczną z 

tablicy głównej budynku. Zainstalowane urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w 

instalację ochrony przeciwporażeniowej różnicowo-prądowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. Instalacji wyrównawczej nie włączać do instalacji odgromowej. Należy wykonać 

instalację sieci LAN od istniejącej sieci do sterownika - wyposażyć w switch 4-ro portowy, laptop. 

Opis projektowanej konstrukcji stalowej wsporczej: Projektuje się konstrukcję stalową wsporczą pod 

montaż kolektorów słonecznych z profili stalowych zamkniętych RK 120:4 i RK 110:4. Konstrukcję 

stalową wsporczą należy podwiesić do istniejących słupów Krytej Pływalni w Piotrkowie 

Trybunalskim na elewacji południowej. Rozstaw osiowy słupów (osie wg. dokumentacji projektowej 

G,F,E,D,C) przed wykonaniem konstrukcji wsporczej należy zweryfikować na budowie. Przed 

montażem konstrukcji stalowej należy odpowiednio rozmierzyć i przygotować otwory pod 

mocowanie konstrukcji do istn. słupów pływalni wg. dokumentacji HEB 160 w warstwie elewacyjnej 

elewacji południowej. Po montażu konstrukcji otwory pod montaż blach należy uzupełnić 

styropianem i pianką montażową zaślepiając odpowiednią obróbką blacharską w kolorze elewacji. 

Konstrukcja kotwiona w miejscach wskazanych na rys. nr 1 i 2 w każdym punkcie śrubami w ilości 

szt.4 wg. rysunku nr 4. W pierwszej kolejności należy przygotować ramy stalowe wg. rysunku nr 3, 

a następnie metodą nasuwania belek z profilu stalowego RK 120x4 montować konstrukcję 

wsporczą stalową pod montaż kolektorów. Konstrukcję stalową wsporczą należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie ocynkiem ogniowym lub stosując odpowiednie powłoki malarskie, kolor do ustalenia 

z inwestorem. Śruby: np wg. DIN 7990 Nakrętki: np wg. DIN 555 Podkładki: np. wg. DIN 7989 Stal 

St3S - Dostawca konstrukcji zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej. - 

Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta. - Wszystkie elementy konstrukcji 

wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową po uprzednim zweryfikowaniu wymiarów na 



budowie. - Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - 

budowlanymi, obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. Dla obu części: Minimalne parametry techniczne 

kolektorów słonecznych płaskich: - sprawność optyczna kolektora słonecznego 0,75 - współczynnik 

absorpcji cieplnej 95(procent) (plus, minus) 2 - współczynnik odbicia 5(procent) (plus, minus) 2 - 

absorber złożony z miedzianej płyty powleczony selektywną powłoką, - obudowa kolektora 

słonecznego wykonana z materiału niekorodującego tj. aluminium lub stali nierdzewnej. 1. 

Niezbędnym przed złożeniem oferty jest zapoznane się z pełnym zakresem prac opisanych w 

projekcie oraz wizja lokalna na terenie inwestycji. 2. Oferta musi zawierać oddzielnie wartości dla 

Domu Pomocy Społecznej i Krytej Pływalni. 3. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z 

prawem budowlanym przez osoby posiadające: a. Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. b. 

Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. c. Dla wykonania prac elektroinstalacyjnych Oferent musi dysponować pracownikiem 

posiadającym uprawnienia elektryczne E do 1 kV. d. wszystkie materiały użyte do budowy muszą 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 4. Niezbędnymi dokumentami odbiorowymi są: 

dokumentacja wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami wymaganymi przez prawo budowlane, 

protokół sprawdzenia i uruchomienia systemu, świadectwo energetyczne obiektu budowlanego z 

instalacją solarną. 5. Inwestor żąda gwarancji dla wykonanych prac i montowanych urządzeń nie 

krótszej niż 5 letniej.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.26.00.00-7, 

09.33.11.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia 

wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca: a) wykaże co najmniej trzy zamówienia (wykonane w 

okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi 

niniejszego zamówienia tj. dla części I i II: wykonanie trzech instalacji solarnych wartości 

co najmniej 50 000 zł każda PLN - wg załącznika nr 4; b) załączy referencje lub protokół 

odbioru końcowego potwierdzający, że zamówienie wyszczególnione w załączniku nr 4 

zostało wykonane należycie. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 

warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie 

oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: wykaz osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą 

posiadać: a. Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadające 



aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. b. Uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. c. Dla wykonania prac elektroinstalacyjnych wykonawca musi dysponować 

pracownikiem posiadającym uprawnienia elektryczne E do 1 kV. Sposób dokonania 

oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków 

zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena 

spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 

zawartych w ofercie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  



 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 



właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg 

załącznika nr 1; 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub 

kserokopię potwierdzoną przez notariusza); 3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu (należy załączyć 

oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 4.Oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 

5.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5; 9. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Umowa na realizację poszczególnych części zamówienia zostanie zawarta na warunkach 

wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Postanowienia niniejszej umowy będą 



mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1. 

Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na 

zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do 

terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających 

wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na 

termin wykonania. 4. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności 

pomiędzy projektem budowlanym i projektem wykonawczym, o których zamawiający nie posiadał 

wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wystąpi 

sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne, a co będzie mia¬ło wpływ 

na zmniejszenie wynagrodzenia. 6. Wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu 

zawierania umowy wpływające bezpośrednio na możliwość wykonania umowy w terminie 

przewidzianym w § 2. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim 

ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w 

odniesieniu do ppkt. 1, 4,5 również z uwzględnieniem skutków finansowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego ul. Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Pasaż 

Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


